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  كتاب الترغيب والترهيب

  الترغيب يف اإلخالص والصدق والنية الصاحلة 
كان  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول انطلق ثالثة نفر ممن - ١

قبلكم حىت آواهم املبيت إىل غار فدخلوا فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه ال ينجيكم من 
هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان يل أبوان شيخان كبريان وكنت ال أغبق 

ح عليهما حىت ناما فحلبت هلما غبوقهما فوجدهتما نائمني قبلهما أهال وال ماال فنأى يب طلب شجر يوما فلم أر
  فكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حىت برق الفجر 

  زاد بعض الرواة والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما 
  ه من هذه الصخرة اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن في

  فانفرجت شيئا ال يستطيعون اخلروج منها 
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اآلخر اللهم كانت يل ابنة عم كانت أحب الناس إيل فأردهتا عن نفسها 

فامتنعت مين حىت أملت هبا سنة من السنني فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن ختلي بيين وبني نفسها 
فعلت حىت إذا قدرت عليها قالت ال حيل لك أن تفض اخلامت إال حبقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها ف

  وهي أحب الناس إيل وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه 
  فانفرجت الصخرة غري أهنم ال يستطيعون اخلروج منها 

صلى اهللا عليه و سلم وقال الثالث اللهم إين استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهتم غري رجل واحد ترك قال النيب 
الذي له وذهب فثمرت أجره حىت كثرت منه األموال فجاءين بعد حني فقال يل يا عبد اهللا أد إيل أجري فقلت كل 

  ما ترى من أجرك من االبل والبقر والغنم والرقيق 
تستهزىء يب فقلت إين ال أستهزىء بك فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فقال يا عبد اهللا ال 

  فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه 
  فانفرجت الصخرة فخرجوا ميشون 

إىل ويف رواية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بينما ثالثة نفر ممن كان قبلكم ميشون إذ أصاهبم مطر فأووا 
غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه واهللا يا هؤالء ال ينجيكم إال الصدق فليدع كل رجل منكم مبا يعلم أنه 

  قد صدق فيه فقال أحدهم اللهم إن 

كنت تعلم أنه كان يل أجري عمل يل على فرق من أرز فذهب وتركه وإين عمدت إىل ذلك الفرق فزرعته فصار من 
  نه بقرا وإنه أتاين يطلب أجره فقلت له اعمد إىل تلك البقر فإهنا من ذلك الفرق أمره إىل أن اشتريت م

  فساقها فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة 



  فذكر احلديث قريبا من األول 
نه باختصار ويأيت رواه البخاري ومسلم والنسائي ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي اهللا ع

  لفظه يف بر الوالدين إن شاء اهللا تعاىل 
  قوله وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال 

  الغبوق بفتح الغني املعجمة هو الذي يشرب بالعشي ومعناه كنت ال أقدم عليهما يف شرب اللنب أهال وال غريهم 
  يتضاغون بالضاد والغني املعجمتني أي يصيحون من اجلوع 

  لعام املقحط الذي مل تنبت األرض فيه شيئا سواء نزل غيث أم مل ينزل السنة ا
  تفض اخلامت هو بتشديد الضاد املعجمة وهو كناية عن الوطء 

  الفرق بفتح الفاء والراء مكيال معروف 
  فانساحت هو بالسني واحلاء املهملتني أي تنحت الصخرة وزالت عن الغار 

اهللا عليه و سلم قال من فارق الدنيا على اإلخالص هللا وحده ال شريك له وعن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى 
  وأقام الصالة وآتى الزكاة فارقها واهللا عنه راض 

  رواه ابن ماجه واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني 
  وعن أيب فراس رجل من أسلم قال نادى رجل فقال يا رسول اهللا ما اإلميان قال اإلخالص 

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلوين عما شئتم فنادى رجل يا رسول اهللا ما اإلسالم قال ويف لفظ آخر ق
  إقام الصالة وإيتاء الزكاة 

  قال فما اإلميان قال اإلخالص 
  قال فما اليقني قال التصديق 

  رواه البيهقي وهو مرسل 
   وعن معاذ بن جبل أنه قال حني بعث إىل اليمن يا رسول اهللا أوصين

  قال أخلص دينك يكفك العمل القليل

  رواه احلاكم من طريق عبيد اهللا بن زحر عن ابن أيب عمران وقال صحيح اإلسناد كذا قال 

وروي عن ثوبان قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول طوىب للمخلصني أولئك مصابيح اهلدى تنجلي 
  عنهم كل فتنة ظلماء 

  رواه البيهقي 
عيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف حجة الوداع نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها وعن أيب س

  فرب حامل فقه ليس بفقيه 
ثالث ال يغل عليهن قلب امرىء مؤمن إخالص العمل هللا واملناصحة الئمة املسلمني ولزوم مجاعتهم فإن دعاءهم 

  حميط من ورائهم 
ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث زيد بن ثابت ويأيت يف مساع احلديث إن شاء اهللا رواه البزار بإسناد حسن 

  تعاىل 



قال احلافظ عبد العظيم وقد روي هذا احلديث أيضا عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل والنعمان بن بشري وجبري بن 
  هم مطعم وأيب الدرداء وأيب قرصافة جندرة بن خيشنة وغريهم من الصحابة رضي اهللا عن

  وبعض أسانيدهم صحيح 
وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي اهللا عنه أنه ظن أن له فضال على من دونه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا ينصر اهللا هذه األمة بضعيفها بدعوهتم وصالهتم وإخالصهم 
  ريه دون ذكر اإلخالص رواه النسائي وغريه وهو يف البخاري وغ

وعن الضحاك بن قيس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا تبارك وتعاىل يقول أنا خري شريك فمن 
أشرك معي شريكا فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن اهللا تبارك وتعاىل ال يقبل من األعمال إال ما 

فإهنا للرحم وليس هللا منها شيء وال تقولوا هذه هللا ولوجوهكم فإهنا لوجوهكم خلص له وال تقولوا هذه هللا وللرحم 
  وليس هللا منها شيء 

  رواه البزار بإسناد ال بأس به والبيهقي 
  قال احلافظ لكن الضحاك بن قيس خمتلف يف صحبته 

لتمس األجر والذكر ما وعن أيب أمامة قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أرأيت رجال غزا ي
  له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال شيء له 

فأعادها ثالث مرار ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال شيء له مث قال إن اهللا عز و جل ال يقبل من العمل 
  إال ما كان له 

  خالصا وابتغي وجهه 
  من هذا النوع يف اجلهاد إن شاء اهللا تعاىل رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد وسيأيت أحاديث 

وعن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ما ابتغي به وجه اهللا  - ١٠
  تعاىل 

  رواه الطرباين بإسناد ال بأس به 
يقال ميزوا ما كان منها هللا عز و جل وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال جياء بالدنيا يوم القيامة ف - ١١

  فيماز ويرمى سائره يف النار 
  رواه البيهقي عن شهر بن حوشب عنه موقوفا 

ورواه أيضا عن شهر عن عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه قال إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ما  - ١٢
  كان هللا وما كان لغري اهللا رمي به يف نار جهنم 

  أيضا  موقوف
  قال احلافظ وقد يقال إن مثل هذا ال يقال من قبل الرأي واالجتهاد فسبيله سبيل املرفوع 

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أخلص هللا أربعني يوما  - ١٣
  ظهرت ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه 

أره يف شيء من األصول اليت مجعها ومل أقف له على إسناد صحيح وال حسن إمنا  ذكره رزين العبدري يف كتابه ومل
ذكر يف كتب الضعفاء كالكامل وغريه لكن رواه احلسني بن احلسني املروزي يف زوائده يف كتاب الزهد لعبد اهللا بن 

فذكره مرسال وكذا رواه املبارك فقال حدثنا أبو معاوية أنبأنا حجاج عن مكحول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



  أبو الشيخ ابن حبان وغريه عن مكحول مرسال واهللا أعلم 
وروي عن أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قد أفلح من أخلص قلبه لإلميان وجعل قلبه  - ١٤

ن فقمع والعني سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة فأما األذ
  مقرة مبا يوعي القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا 

  رواه أمحد والبيهقي ويف إسناد أمحد احتمال للتحسني 

  فصل 
عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إمنا األعمال بالنية ويف  - ١٥

   رواية بالنيات وإمنا لكل امرىء ما نوى
فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 

  فهجرته إىل ما هاجر إليه 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

د به حيىي بن سعيد قال احلافظ وزعم بعض املتأخرين أن هذا احلديث بلغ مبلغ التواتر وليس كذلك فإنه انفر
األنصاري عن حممد بن إبراهيم التيمي مث رواه عن األنصاري خلق كثري حنو مائيت راو وقيل سبعمائة راو وقيل أكثر 

  من ذلك وقد روي من طرق كثرية غري طريق األنصاري وال يصح منها شيء 
  كذا قاله احلافظ علي بن املديين وغريه من األئمة 

  يف ذلك خالفا بني أهل احلديث واهللا أعلم وقال اخلطايب ال أعلم 
وعن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من األرض  - ١٦

  خيسف بأوهلم وآخرهم 
قالت قلت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف خيسف بأوهلم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال 

  ف بأوهلم وآخرهم مث يبعثون على نياهتم خيس
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

  وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا يبعث الناس على نياهتم  - ١٧
  رواه ابن ماجه بإسناد حسن ورواه أيضا من حديث جابر إال أنه قال حيشر الناس 

ه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن أقواما وعن أنس بن مالك رضي اهللا عن - ١٨
  خلفنا باملدينة ما سلكنا شعبا وال واديا إال وهم معنا حبسهم 

  العذر 
رواه البخاري وأبو داود ولفظه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لقد تركتم باملدينة أقواما ما سرمت مسريا وال 

  وال قطعتم من واد إال وهم معكم أنفقتم من نفقة 
  قالوا يا رسول اهللا وكيف يكونون معنا وهم باملدينة قال حبسهم املرض 

وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ال ينظر إىل أجسامكم وال إىل صوركم  - ١٩
  ولكن ينظر إىل قلوبكم 

  رواه مسلم 



رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ثالث أقسم عليهن وعن أيب كبشة األمناري  - ٢٠
  وأحدثكم حديثا فاحفظوه 

قال ما نقص مال عبد من صدقة وال ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده اهللا عزا وال فتح عبد باب مسألة إال فتح 
إمنا الدنيا الربعة نفر عبد رزقه اهللا ماال وعلما فهو اهللا عليه باب فقر أو كلمة حنوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال 

يتقي فيه ربه ويصل فيه رمحه ويعلم هللا فيه حقا فهذا بأفضل املنازل وعبد رزقه اهللا علما ومل يرزقه ماال فهو صادق 
ما خيبط يف ماله النية يقول لو أن يل ماال لعملت بعمل فالن فهو بنيته فأجرمها سواء وعبد رزقه اهللا ماال ومل يرزقه عل

بغري علم وال يتقي فيه ربه وال يصل فيه رمحه وال يعلم هللا فيه حقا فهذا بأخبث املنازل وعبد مل يرزقه اهللا ماال وال 
  علما فهو يقول لو أن يل ماال لعملت فيه بعمل فالن فهو بنيته فوزرمها سواء 

  رواه أمحد والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح 
ن ماجه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل هذه األمة كمثل أربعة نفر رجل آتاه اهللا ماال ورواه اب

وعلما فهو يعمل بعلمه يف ماله ينفقه يف حقه ورجل آتاه اهللا علما ومل يؤته ماال وهو يقول لو كان يل مثل هذا 
  عملت فيه مبثل الذي يعمل 

فهما يف األجر سواء ورجل آتاه اهللا ماال ومل يؤته علما فهو خيبط يف ماله ينفقه  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  يف غري حقه ورجل مل يؤته اهللا علما وال ماال وهو يقول لو كان يل مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهما يف الوزر سواء 

هللا عليه و سلم قال فيما يروي عن ربه عز و جل إن اهللا كتب احلسنات وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى ا
والسيئات مث بني ذلك فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة فإن هم هبا فعملها كتبها اهللا عنده 

كاملة وإن هو عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة 
  هم هبا فعملها كتبها اهللا سيئة واحدة زاد يف رواية أو حماها وال يهلك على اهللا إال هالك 

  رواه البخاري ومسلم 
وعن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يقول اهللا عز و جل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة  - ٢٢

ا فاكتبوها مبثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإن أراد أن يعمل فال تكتبوها عليه حىت يعملها فإن عمله
  حسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة 

  رواه البخاري واللفظ له ومسلم 
ا كتبت له حسنة ومن هم ويف رواية ملسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هم حبسنة فلم يعمله - ٢٣

حبسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب عليه وإن عملها 
  كتبت 
ويف أخرى له قال عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا عز و جل إذا حتدث عبدي بأن  - ٢٤

يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثاهلا وإذا حتدث بأن يعمل سيئة فأنا يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما مل 
  أغفرها له ما مل يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له مبثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إمنا تركها من جراي 

  قوله من جراي بفتح اجليم وتشديد الراء أي من أجلي 
عنهما قال كان أيب يزيد أخرج دنانري يتصدق هبا فوضعها عند رجل يف املسجد  وعن معن بن يزيد رضي اهللا - ٢٥

فجئت فأخذهتا فأتيته هبا فقال واهللا ما إياك أردت فخاصمته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لك ما نويت 



  يا يزيد ولك ما أخذت يا معن 
  رواه البخاري 

 صلى اهللا عليه و سلم قال قال رجل ألتصدقن الليلة بصدقة فخرج وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا
بصدقته فوضعها يف يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك احلمد على سارق 

ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك 
لى زانية ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غين احلمد ع

  فقال اللهم لك احلمد على سارق وزانية وغين فأيت فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته 
  مما أعطاه اهللا وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغين فلعله أن يعترب فينفق 

  رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي قاال فيه فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت مث ذكر احلديث 
وعن أيب الدرداء يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل  - ٢٧

  دقة عليه من ربه فغلبته عيناه حىت أصبح كتب له ما نوى وكان نومه ص
  رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث أيب ذر أو أيب الدرداء على الشك 

قال احلافظ عبد العظيم رمحه اهللا وستأيت أحاديث من هذا النوع متفرقة يف أبواب متعددة من هذا الكتاب إن شاء 
  اهللا تعاىل 

  يقوله من خاف شيئا منه الترهيب من الرياء وما  - ٢
عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل  - ٢٨

  استشهد فأيت به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حىت استشهدت 
به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ورجل قال كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال هو جريء فقد قيل مث أمر 

  تعلم العلم وعلمه وقرأالقرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفها 
  قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 

  القرآن 
قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عامل وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه حىت 

  يف النار ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من أصناف املال فأيت به فعرفه نعمه فعرفها ألقي 
  قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك 

  قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار 
  رواه الترمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه كالمها بلفظ واحد رواه مسلم والنسائي و

وعن الوليد بن أيب الوليد أيب عثمان املديين أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا األصبحي حدثه أنه دخل  - ٢٩
هو املدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا قالوا أبو هريرة قال فدنوت منه حىت قعدت بني يديه و
حيدث الناس فلما سكت وخال قلت له أسألك حبق وحبق ملا حدثتين حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم وعقلته وعلمته فقال أبو هريرة أفعل ألحدثنك حديثا حدثنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علقته وعلمته مث 
ثنك حديثا حدثنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا وهو يف نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليال مث أفاق فقال ألحد

هذا البيت ما معنا أحد غريي وغريه مث نشغ أبو هريرة نشغة أخرى مث أفاق ومسح عن وجهه فقال أفعل ألحدثنك 



ريرة حديثا حدثنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا وهو يف هذا البيت ما معنا أحد غريي وغريه مث نشغ أبو ه
نشغة شديدة مث مال خارا على وجهه فأسندته طويال مث أفاق فقال حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا 

تبارك وتعاىل إذا كان يوم القيامة ينزل إىل العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعى به رجل مجع القرآن 
ل اهللا عز و جل للقارىء أمل أعلمك ما أنزلت على رسويل قال بلى يا ورجل قتل يف سبيل اهللا ورجل كثري املال فيقو

رب قال فما علمت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول اهللا عز و جل له كذبت وتقول له 
ال فيقول املالئكة كذبت ويقول اهللا تبارك وتعاىل بل أردت أن يقال فالن قارىء وقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب امل

اهللا عز و جل أمل أوسع عليك حىت مل أدعك حتتاج إىل أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت 
أصل الرحم وأتصدق فيقول اهللا له كذبت وتقول املالئكة كذبت ويقول اهللا تبارك وتعاىل بل أردت أن يقال فالن 

  جواد وقد قيل 

 فيقول اهللا له يف ماذا قتلت فيقول أي رب أمرت باجلهاد يف سبيلك فقاتلت ذلك ويؤتى بالذي قتل يف سبيل اهللا
حىت قتلت فيقول اهللا له كذبت وتقول املالئكة كذبت ويقول اهللا بل أردت أن يقال فالن جريء فقد قيل ذلك مث 

هللا تسعر هبم النار ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ركبيت فقال يا أبا هريرة أولئك الثالثة أول خلق ا
يوم القيامة قال الوليد أبو عثمان املديين وأخربين عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخربه هبذا قال أبو 
عثمان وحدثين العالء بن أيب حكيم أنه كان سيافا ملعاوية قال فدخل عليه رجل فأخربه هبذا عن أيب هريرة فقال 

مبن بقي من الناس مث بكى معاوية بكاء شديدا حىت ظننا أنه هالك وقلنا قد جاء معاوية قد فعل هبؤالء هذا فكيف 
هذا الرجل بشر مث أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق اهللا ورسوله ا صلى اهللا عليه و سلم من كان يريد 

األخرة إال النار وحبط احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون أولئك الذي ليس هلم يف 
  ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ورواه ابن خزمية يف صحيحه حنو هذا مل خيتلف إال يف حرف أو حرفني 

قوله جريء هو بفتح اجليم وكسر الراء وباملد أي شجاع نشغ بفتح النون والشني املعجمة وبعدها غني معجمة أي 
  شهق حىت كاد يغشى عليه أسقا أو شوقا 

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربين عن اجلهاد والغزو  - ٣٠
فقال يا عبد اهللا بن عمرو إن قاتلت صابرا حمتسبا بعثك اهللا صابرا حمتسبا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك اهللا مرائيا 

  أو قتلت بعثك اهللا على تلك احلال مكاثرا يا عبد اهللا بن عمرو على أي حال قاتلت 
  رواه أبو داود 

  قال احلافظ وستأيت أحاديث من هذا النوع يف باب مفرد يف اجلهاد إن شاء اهللا تعاىل 
وعن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشر هذه األمة بالسناء والرفعة والدين  - ٣١

  اآلخرة للدنيا مل يكن له يف اآلخرة من نصيب  والتمكني يف األرض فمن عمل منهم عمل
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح 

اإلسناد ويف رواية للبيهقي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشر هذه األمة بالتيسري والسناء والرفعة بالدين 
  ل اآلخرة للدنيا فليس له يف اآلخرة من نصيب والتمكني يف البالد والنصر فمن عمل منهم بعم

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رجل يا رسول اهللا إين أقف املوقف أريد وجه اهللا وأريد أن يرى  - ٣٢
  موطين 



فلم يرد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك 
   ١١ة ربه أحدا الكهف بعباد

رواه احلاكم وقال صحيح على شرطيهما والبيهقي من طريقه مث قال رواه عبدان عن ابن املبارك فأرسله مل يذكر فيه 
  ابن عباس 

وعن أيب هند الداري أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من قام مقام رياء ومسعة رايا اهللا به يوم  - ٣٣
  القيامة ومسع 

أمحد بإسناد جيد والبيهقي والطرباين ولفظه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من رايا باهللا لغري اهللا  رواه
  فقد برىء من اهللا 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من مسع الناس  - ٣٤
  ره وحقره بعمله مسع اهللا به سامع خلقه وصغ

  رواه الطرباين يف الكبري بأسانيد أحدها صحيح والبيهقي 
وعن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من مسع مسع اهللا به ومن يراء  - ٣٥

  يراء اهللا به 
  رواه البخاري ومسلم 

نيته الفاسدة يف عمله يوم القيامة وفضحه على رؤوس مسع بتشديد امليم ومعناه من أظهر عمله للناس رياء أظهر اهللا 
  األشهاد 

وعن عوف بن مالك األشجعي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قام مقام  - ٣٦
  رياء رايا اهللا به ومن قام مقام مسعة مسع اهللا به 

  رواه الطرباين بإسناد حسن 

 صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبد يقوم يف الدنيا مقام مسعة ورياء إال مسع اهللا وعن معاذ بن جبل عن رسول اهللا
  به على رؤوس اخلالئق يوم القيامة 

  رواه الطرباين بإسناد حسن 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال من رايا بشيء يف الدنيا من عمله وكله اهللا إليه يوم القيامة وقال انظر  - ٣٨

  شيئا  هل يغين عنك
  رواه البيهقي موقوفا 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من تزين بعمل اآلخرة  - ٣٩
  وهو ال يريدها وال يطلبها لعن يف السموات واألرض 

  رواه الطرباين يف األوسط 
سلم من طلب الدنيا بعمل اآلخرة طمس وجهه وروي عن اجلارود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٤٠

  وحمق ذكره وأثبت امسه يف النار 
  رواه الطرباين يف الكبري 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج يف آخر الزمان رجال خيتلون  - ٤١
من العسل وقلوهبم قلوب الذئاب يقول اهللا عز و الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللني ألسنتهم أحلى 



  جل أيب يغترون أم علي جيترئون فيب حلفت ألبعثن على أولئك منهم فتنة تدع احلليم حريان 
رواه الترمذي من رواية حيىي بن عبيد مسعت أيب يقول مسعت أبا هريرة فذكره ورواه خمتصرا من حديث ابن عمر 

  وقال حديث حسن 
ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حتبب إىل الناس مبا حيبون وبارز اهللا مبا يكرهون وروي عنه ق - ٤٢

  لقي اهللا وهو عليه غضبان 
  رواه الطرباين يف األوسط 

  وروي عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعوذوا باهللا من جب احلزن  - ٤٣
  قالوا يا 

واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة ومائة قيل يا رسول اهللا ومن يدخله  رسول اهللا وما جب احلزن قال
  قال القراء املراؤون بأعماهلم 

  رواه الترمذي وقال حديث غريب وابن ماجه ولفظه تعوذوا باهللا من جب احلزن 
مرة قيل يا رسول اهللا ومن قالوا يا رسول اهللا وما جب احلزن قال واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة 

  يدخله قال أعد للقراء املرائني بأعماهلم وإن من أبغض القراء إىل اهللا عز و جل الذين يزورون األمراء 
  ويف بعض النسخ األمراء اجلورة 

  ورواه الطرباين يف األوسط بنحوه إال أنه قال يلقى فيه الغرارون 
  بأعماهلم يف الدنيا  قيل يا رسول اهللا وما الغرارون قال املراؤون

ورواه أيضا عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك  - ٤٤
الوادي يف كل يوم أربعمائة مرة أعد ذلك الوادي للمرائني من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم حلامل كتاب اهللا 

  بيت اهللا وللخارج يف سبيل اهللا  واملتصدق يف غري ذات اهللا واحلاج إىل
  قال احلافظ رفع حديث ابن عباس غريب ولعله موقوف واهللا أعلم 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحسن الصالة حيث يراه  - ٤٥
  الناس وأساءها حيث خيلو فتلك استهانة استهان هبا ربه تبارك وتعاىل 

  د الرزاق يف كتابه وأبو يعلى كالمها من رواية إبراهيم بن مسلم اهلجري عن أيب األحوص عنه رواه عب
  ورواه من هذه الطرق ابن جرير الطربي مرفوعا أيضا وموقوفا على ابن مسعود وهو أشبه 

شرك ومن وعن شداد بن أوس رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من صام يرائي فقد أ - ٤٦
  صلى يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك 

  رواه البيهقي من طريق عبد اجمليد بن هبرام عن شهر بن حوشب وسيأيت أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىل 
وعن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه عن جده قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٤٧

نتذاكر املسيح الدجال فقال أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال فقلنا بلى يا و سلم وحنن 
  رسول اهللا فقال الشرك اخلفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل 

  رواه ابن ماجه والبيهقي 



  لة ويأيت الكالم عليه إن شاء اهللا تعاىل ربيح بضم الراء وفتح الباء املوحدة بعدها ياء آخر احلروف وحاء مهم
وعن حممود بن لبيد قال خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يا  - ٤٨

رسول اهللا وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته جاهدا ملا يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك 
  السرائر 

  ه ابن خزمية يف صحيحه روا
وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي اهللا عنه خرج إىل املسجد فوجد معاذا عند قرب رسول اهللا صلى  - ٤٩

اهللا عليه و سلم يبكي فقال ما يبكيك قال حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اليسري من الرياء 
اهللا باحملاربة إن اهللا حيب األبرار األتقياء األخفياء الذين إن غابوا مل يفتقدوا وإن  شرك ومن عادى أولياء اهللا فقد بارز

  حضروا مل يعرفوا قلوهبم مصابيح اهلدى خيرجون من كل غرباء مظلمة 
  رواه ابن ماجه واحلاكم والبيهقي يف كتاب الزهد له وغريه قال احلاكم صحيح وال علة له 

  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر وعن حممود بن لبيد أن رس - ٥٠
قالوا وما الشرك األصغر يا رسول اهللا قال الرياء يقول اهللا عز و جل إذا جزى الناس بأعماهلم اذهبوا إىل الذين 

  كنتم تراؤون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم جزاء 
  لدنيا والبيهقي يف الزهد وغريه ورواه أمحد بإسناد جيد وابن أيب ا

  قال احلافظ رمحه اهللا وحممود بن لبيد رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يصح له منه مساع فيما أرى 
وقد خرج أبو بكر بن خزمية حديث حممود املتقدم يف صحيحه مع أنه ال خيرج فيه شيئا من املراسيل وذكر ابن أيب 

   حامت أن البخاري قال له صحبة
قال وقال أيب ال يعرف له صحبة ورجح ابن عبد الرب أن له صحبة وقد رواه الطرباين بإسناد جيد عن حممود بن لبيد 

  عن رافع بن خديج وقيل إن حديث حممود هو الصواب دون ذكر رافع بن خديج فيه واهللا أعلم 
  ى اهللا عليه و سلم وعن أيب سعيد بن أيب فضالة وكان من الصحابة قال مسعت رسول اهللا صل - ٥١

يقول إذا مجع اهللا األولني واآلخرين يوم القيامة ليوم ال ريب فيه نادى مناد من كان أشرك يف عمله هللا أحدا فليطلب 
  ثوابه من عنده فإن اهللا أغىن الشركاء عن الشرك 

  رواه الترمذي يف التفسري من جامعه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي 
يب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا عز و جل أنا أغىن الشركاء عن الشرك وعن أ - ٥٢

  فمن عمل يل عمال أشرك فيه غريي فأنا منه بريء وهو للذي أشرك 
  رواه ابن ماجه واللفظ له وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي 

  ورواة ابن ماجه ثقات 
ن بن غنم قال ملا دخلت مسجد اجلابية ألفينا عبادة بن الصامت فأخذ وعن شهر بن حوشب عن عبد الرمح - ٥٣

مييين بشماله ومشال أيب الدرداء بيمينه فخرج ميشي بيننا وحنن ننتجي واهللا أعلم مبا نتناجى فقال عبادة بن الصامت 
راء القرآن على لئن طال بكما عمر أحدكما أو كالكما لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج املسلمني يعين من وسط ق

لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم قد أعاده وأبداه فأحل حالله وحرم حرامه ونزل عند منازله ال حيور منه إال كما 
  حيور رأس احلمار امليت 

قال فبينما حنن كذلك إذ طلع علينا شداد بن أوس وعوف بن مالك رضي اهللا عنهما فجلسا إليه فقال شداد إن 



م أيها الناس ملا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من الشهوة اخلفية والشرك أخوف ما أخاف عليك
فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء اللهم غفرا أومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد حدثنا أن الشيطان 

ت الدنيا من نسائها وشهواهتا فما هذا قد يئس أن يعبد يف جزيرة العرب فأما الشهوة اخلفية فقد عرفناها هي شهوا
الشرك الذي ختوفنا به يا شداد فقال شداد أرأيتم لو رأيتم رجال يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق له لقد 
أشرك قال عوف بن مالك عند ذلك أفال يعمد اهللا إىل ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له 

د عند ذلك فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا عز و جل قال أنا ويدع ما أشرك به قال شدا
  خري قسيم ملن أشرك يب من أشرك يب شيئا فإن جسده وعمله وقليله وكثريه لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غين 

  رواه أمحد وشهر يأيت ذكره ورواه البيهقي ولفظه عن عبد الرمحن بن غنم أنه كان 

مسجد دمشق مع نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فيهم معاذ بن جبل فقال عبد الرمحن يا أيها الناس يف 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك اخلفي فقال معاذ بن جبل اللهم غفرا أوما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ولكن يطاع فيما حتتقرون من أعمالكم فقد  سلم يقول حيث ودعنا إن الشيطان قد يئس أن يعبد يف جزيرتكم هذه
رضي بذلك فقال عبد الرمحن أنشدك اهللا يا معاذ أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من صام رياء 

  فقد أشرك ومن تصدق رياء فقد أشرك 
ن عبادة بن نسي قال فذكر احلديث وإسناده ليس بالقائم ورواه أمحد أيضا واحلاكم من رواية عبد الواحد بن زيد ع

دخلت على شداد بن أوس يف مصاله وهو يبكي فقلت يا أبا عبد الرمحن ما الذي أبكاك قال حديث مسعته من 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قلت وما هو قال بينما أنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ رأيت بوجهه أمرا ساءين فقلت بأيب وأمي يا 
  ما الذي أرى بوجهك رسول اهللا 

  قال أمرا أختوفه على أميت الشرك وشهوة خفية 
  قلت وتشرك أمتك من بعدك قال يا شداد إهنم ال يعبدون مشسا وال وثنا وال حجرا ولكن يراؤون الناس بأعماهلم 

  قلت يا رسول اهللا الرياء شرك هو قال نعم 
  هوة من شهوات الدنيا فيفطر قلت فما الشهوة اخلفية قال يصبح أحدهم صائما فتعرض له ش

  قال احلاكم واللفظ له صحيح اإلسناد 
قلت كيف وعبد الواحد بن زيد الزاهد متروك ورواه ابن ماجه خمتصرا من رواية رواد بن اجلراح عن عامر بن عبد 

ما اهللا عن احلسن بن ذكوان عن عبادة بن نسي عن شداد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أخوف 
أخاف على أميت اإلشراك باهللا أما إين لست أقول يعبدون مشسا وال قمرا وال وثنا ولكن أعماال لغري اهللا وشهوة 

  خفية 
وعامر بن عبد اهللا ال يعرف ورواد يأيت الكالم عليه إن شاء اهللا تعاىل وروى البيهقي عن يعلى بن شداد عن أبيه قال 

  عليه و سلم الشرك األصغر  كنا نعد الرياء يف زمن النيب صلى اهللا
وعن القاسم بن خميمرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقبل اهللا عمال فيه مثقال حبة من خردل من  - ٥٤
  رياء 

  رواه ابن جرير الطربي مرسال 



إىل وروي عن عدي بن حامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤمر يوم القيامة بناس من الناس  - ٥٥
  اجلنة حىت إذا دنوا منها واستنشقوا رحيها ونظروا إىل قصورها وما أعد اهللا 

الهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها ال نصيب هلم فيها فريجعون حبسرة ما رجع األولون مبثلها فيقولون ربنا لو 
ن علينا قال ذاك أردت بكم كنتم أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها الوليائك كان أهو

إذا خلومت بارزمتوين بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم خمبتني تراؤون الناس خبالف ما تعطوين من قلوبكم هبتم 
الناس ومل هتابوين وأجللتم الناس ومل جتلوين وتركتم للناس ومل تتركوين اليوم أذيقكم أليم العذاب مع ما حرمتم من 

  الثواب 
  الطرباين يف الكبري والبيهقي  رواه
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان آخر الزمان صارت  - ٥٧

أميت ثالث فرق فرقة يعبدون اهللا خالصا وفرقة يعبدون اهللا رياء وفرقة يعبدون اهللا ليستأكلوا به الناس فإذا مجعهم 
لذي يستأكل الناس بعزيت وجاليل ما أردت بعباديت فيقول وعزتك وجاللك أستأكل به الناس اهللا يوم القيامة قال ل

قال مل ينفعك ما مجعت انطلقوا به إىل النار مث يقول للذي كان يعبده رياء بعزيت وجاليل ما أردت بعباديت قال بعزتك 
يقول للذي كان يعبده خالصا بعزيت وجاليل وجاللك رياء الناس قال مل يصعد إيل منه شيء انطلقوا به إىل النار مث 

ما أردت بعباديت قال بعزتك وجاللك أنت أعلم بذلك من أردت به أردت به ذكرك ووجهك قال صدق عبدي 
  انطلقوا به إىل اجلنة 

رواه الطرباين يف األوسط من رواية عبيد بن إسحاق العطار وبقية رواته ثقات والبيهقي عن موىل أنس ومل يسمه قال 
  قال أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره باختصار 

  وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤتى يوم القيامة بصحف خمتمة فتنصب بني  - ٥٨

يدي اهللا تعاىل فيقول تبارك وتعاىل ألقوا هذه واقبلوا هذه فتقول املالئكة وعزتك وجاللك ما رأينا إال خريا فيقول 
  عز و جل إن هذا كان لغري وجهي وإين ال أقبل إال ما ابتغي به وجهي  اهللا

  رواه البزار والطرباين بإسنادين رواة أحدمها رواة الصحيح والبيهقي 
وروي عن معاذ رضي اهللا عنه أن رجال قال حدثين حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٩

كت مث سكت مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يل يا معاذ قلت فبكى معاذ حىت ظننت أنه ال يس
  له لبيك بأيب أنت وأمي 

قال إين حمدثك حديثا إن أنت حفظته نفعك وإن أنت ضيعته ومل حتفظه انقطعت حجتك عند اهللا يوم القيامة يا معاذ 
سموات فجعل لكل مساء من السبعة ملكا بوابا إن اهللا خلق سبعة أمالك قبل أن خيلق السموات واألرض مث خلق ال

عليها قد جللها عظما فتصعد احلفظة بعمل العبد من حني أصبح إىل أن أمسى له نور كنور الشمس حىت إذا 
صعدت به إىل السماء الدنيا ذكرته فكثرته فيقول امللك للحفظة اضربوا هبذا العمل وجه صاحبه أنا صاحب الغيبة 

عمل من اغتاب الناس جياوزين إىل غريي قال مث تأيت احلفظة بعمل صاحل من أعمال العبد فتمر  أمرين ريب أن ال أدع
فتزكيه وتكثره حىت تبلغ به إىل السماء الثانية فيقول هلم امللك املوكل بالسماء الثانية قفوا واضربوا هبذا العمل وجه 

له جياوزين إىل غريي إنه كان يفتخر على الناس يف صاحبه إنه أراد بعمله هذا عرض الدنيا أمرين ريب أن ال أدع عم
جمالسهم قال وتصعد احلفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصيام وصالة قد أعجب احلفظة فتجاوزوا به إىل 



السماء الثالثة فيقول هلم امللك املوكل هبا قفوا واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الكرب أمرين ريب أن ال أدع 
  مله جياوزين إىل غريي إنه كان يتكرب على الناس يف جمالسهم ع

قال وتصعد احلفظة بعمل العبد يزهر كما يزهر الكوكب الدري له دوي من تسبيح وصالة وحج وعمرة حىت 
 جياوزوا به إىل السماء الرابعة فيقول هلم امللك املوكل هبا قفوا واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه اضربوا ظهره وبطنه

  أنا صاحب العجب أمرين ريب أن ال أدع عمله جياوزين إىل غريي إنه كان إذا عمل عمال أدخل العجب يف عمله 
قال وتصعد احلفظة بعمل العبد حىت جياوزوا به إىل السماء اخلامسة كأنه العروس املزفوفة إىل بعلها فيقول هلم امللك 

لوه على عاتقه أنا ملك احلسد إنه كان حيسد الناس ممن يتعلم املوكل هبا قفوا واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه وامح
ويعمل مبثل عمله وكل من كان يأخذ فضال من العبادة حيسدهم ويقع فيهم أمرين ريب أن ال أدع عمله جياوزين إىل 

غريي قال وتصعد احلفظة بعمل العبد من صالة وزكاة وحج وعمرة وصيام فيجاوزون به إىل السماء السادسة 
قول هلم امللك املوكل هبا قفوا واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه إنه كان ال يرحم إنسانا قط من عباد اهللا أصابه في

  بالء أو ضر بل كان يشمت به أنا ملك الرمحة أمرين ريب أن ال أدع 

جتهاد وورع عمله جياوزين إىل غريي قال وتصعد احلفظة بعمل العبد إىل السماء السابعة من صوم وصالة ونفقة وا
له دوي كدوي الرعد وضوء كضوء الشمس معه ثالثة آالف ملك فيجاوزون به إىل السماء السابعة فيقول هلم 

املوكل هبا قفوا واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه واضربوا جوارحه اقفلوا على قلبه إين أحجب عن ريب كل عمل مل 
ه رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصوتا يف املدائن أمرين ريب يرد به وجه ريب إنه أراد بعمله غري اهللا إنه أراد ب

أن ال أدع عمله جياوزين إىل غريي وكل عمل مل يكن هللا خالصا فهو رياء وال يقبل اهللا عمل املرائي قال وتصعد 
 احلفظة بعمل العبد من صالة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر هللا تعاىل وتشيعه مالئكة

السموات حىت يقطعوا به احلجب كلها إىل اهللا عز و جل فيقفون بني يديه ويشهدون له بالعمل الصاحل املخلص هللا 
قال فيقول اهللا هلم أنتم احلفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على نفسه إنه مل يردين هبذا العمل وأراد به غريي فعليه 

وتقول السموات كلها عليه لعنة اهللا ولعنتنا وتلعنه السموات السبع  لعنيت فتقول املالئكة كلها عليه لعنتك ولعنتنا
  ومن فيهن 

قال معاذ قلت يا رسول اهللا أنت رسول اهللا وأنا معاذ قال اقتد يب وإن كان يف عملك تقصري يا معاذ حافظ على 
زك نفسك بذمهم وال لسانك من الوقيعة يف إخوانك من محلة القرآن وامحل ذنوبك عليك وال حتملها عليهم وال ت

ترفع نفسك عليهم وال تدخل عمل الدنيا يف عمل اآلخرة وال تتكرب يف جملسك لكي حيذر الناس من سوء خلقك 
  وال تناج رجال وعندك آخر 

وال تتعظم على الناس فينقطع عنك خري الدنيا واآلخرة وال متزق الناس فتمزقك كالب النار يوم القيامة يف النار 
  أتدري ما هن يا معاذ  ٢ والناشطات نشطا النازعات قال اهللا تعاىل

  قلت ما هن بأيب أنت وأمي قال كالب يف النار تنشط اللحم والعظم 
  قلت بأيب أنت وأمي فمن يطيق هذه اخلصال ومن ينجو منها قال يا معاذ إنه ليسري على من يسره اهللا عليه 

  يف هذا احلديث قال فما رأيت أكثر تالوة للقرآن من معاذ للحذر مما 
  رواه ابن املبارك يف كتاب الزهد عن رجل مل يسمه عن معاذ ورواه 



ابن حبان يف غري الصحيح واحلاكم وغريمها وروي عن علي وغريه وباجلملة فآثار الوضع ظاهرة عليه يف مجيع طرقه 
  وجبميع ألفاظه 

  فصل 
فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه  عن أيب علي رجل من بين كاهل قال خطبنا أبو موسى األشعري - ٦٠

  أخفى من دبيب النمل فقام إليه عبد اهللا بن حزن وقيس بن املضارب 
  فقاال واهللا لنخرجن مما قلت أو لنأتني عمر مأذونا لنا أو غري مأذون 

وا هذا الشرك فإنه فقال بل أخرج مما قلت خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتق
  أخفى من دبيب النمل 

فقال له من شاء اهللا أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اهللا قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك 
  من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك ملا ال نعلمه 

  رواه أمحد والطرباين ورواته إىل أيب علي حمتج هبم يف الصحيح 
وثقه ابن حبان ومل أر أحدا جرحه ورواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة إال أنه قال فيه يقول كل يوم  وأبو علي

  ثالث مرات 
  الترغيب يف اتباع الكتاب والسنة  - ٣
عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موعظة وجلت منها  - ٦١

  عيون فقلنا يا رسول اهللا كأهنا موعظة مودع فأوصنا القلوب وذرفت منها ال
  قال أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد 

وإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ 
  وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة 

  داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح  رواه أبو
  قوله عضوا عليها بالنواجذ أي اجتهدوا على السنة والزموها واحرصوا عليها كما 

يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته والن بالنون واجليم والذال املعجمة هي األنياب وقيل 
  األضراس 

وعن أيب شريح اخلزاعي قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أليس تشهدون أن ال إله إال  - ٦٢
  اهللا وأين رسول اهللا قالوا بلى 

  قال إن هذا القرآن طرفه بيد اهللا وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن هتلكوا بعده أبدا 
  جيد رواه الطرباين يف الكبري بإسناد 

وروي عن جبري بن مطعم قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم باجلحفة فقال أليس تشهدون أن ال إله إال  - ٦٣
  اهللا وحده ال شريك له وأين رسول اهللا وأن القرآن جاء من عند اهللا قلنا بلى 

  لكوا ولن تضلوا بعده أبدا قال فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد اهللا وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن هت
  رواه البزار والطرباين يف الكبري والصغري 

وعن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكل طيبا وعمل يف سنة وأمن الناس  - ٦٤
  بوائقه دخل اجلنة قالوا يا رسول اهللا إن هذا يف أمتك اليوم كثري 



  قال وسيكون يف قوم بعدي 
  ه ابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت وغريه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد روا
  وعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من متسك بسنيت عند فساد أميت فله أجر مائة شهيد  - ٦٥

به إال أنه قال فله أجر رواه البيهقي من رواية احلسن بن قتيبة ورواه الطرباين من حديث أيب هريرة بإسناد ال بأس 
  شهيد 
وعنه أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب الناس يف حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن  - ٦٦

يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما حتاقرون من أعمالكم فاحذروا إين قد تركت فيكم ما إن 
   وسنة نبيه احلديث اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب اهللا

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأيب أويس وله أصل يف الصحيح 

  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال االقتصاد يف السنة أحسن من االجتهاد يف البدعة  - ٦٧
  رواه احلاكم موقوفا وقال إسناده صحيح على شرطهما 

  يوب األنصاري قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مرعوب فقال وعن أيب أ - ٦٨

وأطيعوين ما كنت بني أظهركم وعليكم بكتاب اهللا أحلوا حالله وحرموا حرامه رواه الطرباين يف الكبري ورواته 
ومن تركه أو أعرض وعن عبد اهللا بن مسعود قال إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده إىل اجلنة  ٦٩ثقات 

  عنه أو كلمة حنوها زج يف قفاه إىل النار 
  رواه البزار هكذا موقوفا على ابن مسعود ورواه مرفوعا من حديث جابر وإسناد املرفوع جيد 

وروي عن ابن عباس قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه  - ٧٠
ائض وسن سننا وحد حدودا وأحل حالال وحرم حراما وشرع الدين فجعله سهال مسحا إال أن اهللا قد فرض فر

واسعا ومل جيعله ضيقا أال إنه ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له ومن نكث ذمة اهللا طلبه ومن نكث ذميت 
  خاصمته ومن خاصمته فلجت عليه ومن نكث ذميت مل ينل شفاعيت ومل يرد على احلوض 

  احلديث رواه الطرباين يف الكبري 
  قوله فلجت عليه باجليم أي ظهرت عليه باحلجة والربهان وظفرت به 

وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقبل احلجر يعين األسود ويقول إين ألعلم  - ٧١
  سلم يقبلك ما قبلتك  أنك حجر ال تنفع وال تضر ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وعن عروة بن عبد اهللا بن قشري قال حدثين معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٧٢

  سلم يف رهط من مزينة فبايعناه وإنه ملطلق األزرار فأدخلت يدي يف جنب قميصه فمسست اخلامت 
  قال عروة فما رأيت معاوية وال ابنه قط يف شتاء وال صيف إال مطلقي األزرار 

  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له وقال ابن ماجه إال مطلقة أزرارمها 
  وعن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر يصلي حملوال أزراره فسألته عن ذلك  - ٧٣



  سلم يفعله  فقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  رواه ابن خزمية يف صحيحه عن الوليد بن مسلم عن زيد ورواه البيهقي وغريه عن زهري بن حممد عن زيد 

وعن جماهد قال كنا مع ابن عمر رمحه اهللا يف سفر فمر مبكان فحاد عنه فسئل مل فعلت ذلك قال رأيت  - ٧٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل هذا ففعلت 

  والبزار بإسناد جيد رواه أمحد 
  قوله حاد باحلاء والدال املهملتني أي تنحى عنه وأخذ ميينا أو مشاال 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يأيت شجرة بني مكة واملدينة فيقيل حتتها وخيرب أن رسول اهللا صلى  - ٧٥
  اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك 

  رواه البزار بإسناد ال بأس به 
ابن سريين قال كنت مع ابن عمر رمحه اهللا بعرفات فلما كان حني راح رحت معه حىت أتى اإلمام  وعن - ٧٦

فصلى معه األوىل والعصر مث وقف وأنا وأصحاب يل حىت أفاض االمام فأفضنا معه حىت انتهى إىل املضيق دون 
حلته إنه ليس يريد الصالة ولكنه املأزمني فأناخ وأخننا وحنن حنسب أنه يريد أن يصلي فقال غالمه الذي ميسك را

  ذكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا انتهى إىل هذا املكان قضى حاجته فهو حيب أن يقضي حاجته 
  رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

  قال احلافظ رمحه اهللا واآلثار عن الصحابة رضي اهللا عنهم يف اتباعهم له واقتفائهم سنته كثرية جدا 
   املوفق ال رب غريه واهللا
  الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع واألهواء  - ٤
عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه  - ٧٧

  فهو رد 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولفظه من صنع أمرا على غري أمرنا فهو رد 

   وابن ماجه

  ويف رواية ملسلم من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد 
وعن جابر رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خطب امحرت عيناه وعال صوته  - ٧٨

واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتني ويقرن بني أصبعيه السبابة 
  والوسطى 

  يقول أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة و
  مث يقول أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه من ترك ماال فالهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإيل وعلي 

  رواه مسلم وابن ماجه وغريمها 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أال إن من كان قبلكم من أهل وعن معاوية رضي اهللا عنه قال قام فينا رسول  - ٧٩

الكتاب افترقوا على ثنتني وسبعني ملة وإن هذه األمة ستفرق على ثالث وسبعني ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف 
  اجلنة وهي اجلماعة 

ء كما يتجارى الكلب بصاحبه ال رواه أمحد وأبو داود وزاد يف رواية وإنه ليخرج يف أميت أقوام تتجارى هبم األهوا
  يبقى منه عرق وال مفصل إال دخله 



  قوله الكلب بفتح الكاف والالم 
قال اخلطايب هو داء يعرض لإلنسان من عضة الكلب الكلب قال وعالمة ذلك يف الكلب أن حتمر عيناه وال يزال 

  يدخل ذنبه بني رجليه فإذا رأى إنسانا ساوره 
عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ستة لعنتهم ولعنهم اهللا وكل نيب جماب وعن عائشة رضي اهللا  - ٨٠

الزائد يف كتاب اهللا عز و جل واملكذب بقدر اهللا واملتسلط على أميت باجلربوت ليذل من أعز اهللا ويعز من أذل اهللا 
  واملستحل حرمة اهللا واملستحل من عتريت ما حرم اهللا والتارك السنة 

  طرباين يف الكبري وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد وال أعرف له علة رواه ال
  وعن أيب برزة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا أخشى عليكم شهوات الغي  - ٨١

  يف بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوى 
  سانيدهم رواته ثقات رواه أمحد والبزار والطرباين يف معاجيمه الثالثة وبعض أ

وعن عمرو بن عوف رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إين أخاف على أميت  - ٨٢
  من ثالث من زلة عامل ومن هوى متبع ومن حكم جائر 

وضع رواه البزار والطرباين من طريق كثري بن عبد اهللا وهو واه وقد حسنها الترمذي يف مواضع وصححها يف م
  فأنكر عليه واحتج هبا ابن خزمية يف صحيحه 

وروي عن غضيف بن احلارث الثمايل قال بعث إيل عبد امللك بن مروان فقال يا أبا سليمان إنا قد مجعنا  - ٨٣
الناس على أمرين فقال وما مها قال رفع األيدي على املنابر يوم اجلمعة والقصص بعد الصبح والعصر فقال أما إهنما 

  دعتكم عندي ولست مبجيبكم إىل شيء منهما أمثل ب
قال مل قال ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما أحدث قوم بدعة إال رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خري من 

  إحداث بدعة 
  رواه أمحد والبزار 

يف دينها إال أضاعت وروى عنه الطرباين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من أمة ابتدعت بعد نبيها  - ٨٤
  مثلها من السنة 

وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حتت ظل السماء من إله  - ٨٥
  يعبد أعظم عند اهللا من هوى متبع 

  رواه الطرباين يف الكبري وابن أيب عاصم يف كتاب السنة 
صلى اهللا عليه و سلم قال وأما املهلكات فشح مطاع وهوى متبع  وعن أنس رضي اهللا عنه عن رسول اهللا - ٨٦

  وإعجاب املرء بنفسه 
  رواه البزار والبيهقي وغريمها ويأيت بتمامه يف انتظار الصالة إن شاء اهللا تعاىل 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا حجب التوبة عن كل  - ٨٧
  ب بدعة حىت يدع بدعته صاح

  رواه الطرباين وإسناده حسن ورواه ابن 



  ماجه وابن عاصم يف كتاب السنة من حديث ابن عباس 
  ولفظهما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أىب اهللا أن يقبل عمل صاحب بدعة حىت يدع بدعته 

عليه و سلم ال يقبل اهللا لصاحب بدعة  ورواه ابن ماجه أيضا من حديث حذيفة ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا
  صوما وال صالة وال حجا وال عمرة وال جهادا وال صرفا وال عدال خيرج من االسالم كما خيرج الشعر من العجني 

وعن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم واحملدثات فإن كل  - ٨٨
  حمدثة ضاللة 

بو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وتقدم بتمامه رواه أ
  بنحوه 
وروي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن إبليس قال أهلكتهم  - ٨٩

  سبون أهنم مهتدون فال يستغفرون بالذنوب فأهلكوين باالستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم باألهواء فهم حي
  رواه ابن أيب عاصم وغريه 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكل عمل شرة ولكل شرة  - ٩٠
  فترة فمن كانت فترته إىل سنيت فقد اهتدى ومن كانت فترته إىل غري ذلك فقد هلك 

ان يف صحيحه ورواه ابن حبان يف صحيحه أيضا من حديث أيب هريرة أن النيب صلى رواه ابن أيب عاصم وابن حب
اهللا عليه و سلم قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فإن كان صاحبها ساد أو قارب فارجوه وإن أشري إليه 

  باألصابع فال تعدوه 
  وشرة الشباب أوله وحدته  الشرة بكسر الشني املعجمة وتشديد الراء بعدها تاء تأنيث هي النشاط واهلمة

  وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رغب عن سنيت فليس مين  - ٩١
  رواه مسلم 

  وعن عمرو بن عوف رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لبالل بن احلارث  - ٩٢

قال اعلم أن من أحيا سنة من سنيت أميتت بعدي كان له من األجر مثل يوما اعلم يا بالل قال ما أعلم يا رسول اهللا 
من عمل هبا من غري أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضاللة ال يرضاها اهللا ورسوله كان عليه مثل آثام 

  من عمل هبا ال ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا 
بد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وقال الترمذي رواه الترمذي وابن ماجه كالمها من طريق كثري بن ع

  حديث حسن 
  قال احلافظ بل كثري بن عبد اهللا متروك رواه كما تقدم ولكن للحديث شواهد 

وعن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لقد تركتكم على مثل  - ٩٣
  يزيغ عنها إال هالك  البيضاء ليلها كنهارها ال

  رواه ابن أيب عاصم يف كتاب السنة بإسناد حسن 
وعن عمرو بن زرارة قال وقف علي عبد اهللا يعين ابن مسعود وأنا أقص فقال يا عمرو لقد ابتدعت بدعة  - ٩٤

  ضاللة أو إنك ألهدى من حممد وأصحابه فلقد رأيتهم تفرقوا عين حىت رأيت مكاين ما فيه أحد 
  اين يف الكبري بإسنادين أحدمها صحيح رواه الطرب

  قال احلافظ عبد العظيم وتأيت أحاديث متفرقة من هذا النوع يف هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل 



  الترغيب يف البداءة باخلري ليسنت به والترهيب من البداءة بالشر خوف أن يسنت به 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاءه قوم غزاة جمتايب عن جرير رضي اهللا عنه قال كنا يف صدر النهار عند رس - ٩٥

النمار والعباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا 
رأى ما هبم من الفاقة فدخل مث خرج فأمر بالال فأذن وأقام فصلى مث خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 

   ١قكم من نفس واحدة إىل آخر اآلية إن اهللا كان عليكم رقيبا النساء خل
  واآلية اليت يف احلشر 

   ٨١اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد احلشر 
  تصدق رجل من ديناره من درمهه من ثوبه من صاع بره من صاع متره حىت قال ولو بشق مترة 

نها بل قد عجزت قال مث تتابع الناس حىت رأيت كومني من قال فجاء رجل من األنصار بصرة كادت كفه تعجز ع
طعام وثياب حىت رأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيء ومن 
  اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من غري أن ينقص من أوزارهم شيء  سن يف

  رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي باختصار القصة 
قوله جمتايب هو باجليم الساكنة مث تاء مثناة وبعد األلف باء موحدة والنمار مجع منرة وهي كساء من صوف خمطط أي 

  قوها يف رؤوسهم واجلوب القطع البسي النمار قد خر
  وقوله متعر هو بالعني املهملة املشددة أي تغري 

وقوله كأنه مذهبة ضبطه بعض احلفاظ بدال مهملة وهاء مضمومة ونون وضبطه بعضهم بذال معجمة وبفتح اهلاء 
 عليه و سلم وبعدها باء موحدة وهو الصحيح املشهور ومعناه على كال التقديرين ظهر البشر يف وجهه صلى اهللا

حىت استنار وأشرق من السرور واملذهبة صحيفة منقشة بالذهب أو ورقة من القرطاس مطلية بالذهب يصف حسنه 
  وتأللؤه صلى اهللا عليه و سلم 

وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال سأل رجل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمسك القوم مث إن  - ٩٦
م فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سن خريا فاسنت به كان له أجره ومثل أجور رجال أعطاه فأعطى القو

من تبعه غري منقص من أجورهم شيئا ومن سن شرا فاسنت به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غري منتقص من 
  أوزارهم شيئا 

  يرة رواه أمحد واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ورواه ابن ماجه من حديث أيب هر
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إال كان على  - ٩٧

  ابن آدم األول كفل من دمها ألنه أول من سن القتل 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي 

سنة حسنة فله أجرها ما وعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من سن  - ٤
عمل هبا يف حياته وبعد مماته حىت تترك ومن سن سنة سيئة فعليه إمثها حىت تترك ومن مات مرابطا جرى عليه عمل 

  املرابط حىت يبعث يوم القيامة 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد ال بأس به 



بن عوف عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا  قال احلافظ وتقدم يف الباب قبله حديث كثري بن عبد اهللا بن عمرو
عليه و سلم قال لبالل بن احلارث اعلم يا بالل قال ما أعلم يا رسول اهللا قال إنه من أحيا سنة من سنيت قد أميتت 

بعدي كان له من األجر مثل من عمل هبا من غري أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضاللة ال يرضاها 
  كان عليه مثل آثام من عمل هبا ال ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا اهللا ورسوله 

  رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه 
وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن هذا اخلري خزائن ولتلك اخلزائن  - ٩٨

  يل لعبد جعله اهللا مفتاحا للشر مغالقا للخري مفاتيح فطوىب لعبد جعله اهللا عز و جل مفتاحا للخري مغالقا للشر وو
  رواه ابن ماجه واللفظ له وابن أيب عاصم ويف سنده لني وهو يف الترمذي بقصة 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من داع يدعو إىل شيء إال وقف  - ٩٩
  ن دعا رجل رجال يوم القيامة الزما لدعوته ما دعا إليه وإ

  رواه ابن ماجه ورواته ثقات 

  كتاب العلم الترغيب يف العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء يف فضل

  العلماء واملتعلمني 
عن معاوية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين  - ١٠٠

  ه ورواه أبو يعلى وزاد فيه ومن مل يفقهه مل يبال به رواه البخاري ومسلم وابن ماج
ورواه الطرباين يف الكبري ولفظه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يا أيها الناس إمنا العلم بالتعلم والفقه 

   ٨٢بالتفقه ومن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين و إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء فاطر 
  اده راو مل يسم ويف إسن
وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد اهللا بعبد  - ١٠١

  خريا فقهه يف الدين وأهلمه رشده 
  رواه البزار والطرباين يف الكبري بإسناد ال بأس به 

اهللا عليه و سلم أفضل العبادة الفقه وأفضل  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى - ١٠٢
  الدين الورع 

  رواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة ويف إسناده حممد بن أيب ليلى 
وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضل العلم خري من  - ١٠٣

  فضل العبادة وخري دينكم الورع 
  يف األوسط والبزار بإسناد حسن  رواه الطرباين

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قليل العلم خري من كثري  - ١٠٤
  العبادة وكفى باملرء فقها إذا عبد اهللا وكفى باملرء جهال إذا أعجب برأيه 

ه توثيق لني ورفع هذا احلديث غريب قال البيهقي رواه الطرباين يف األوسط ويف إسناده إسحاق بن أسيد وفي
  ورويناه صحيحا من قول مطرف بن عبد اهللا بن الشخري مث ذكره واهللا أعلم 



  فصل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول

اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن 
ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة واهللا يف عون العبد ما 

كان العبد يف عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة وما اجتمع قوم يف بيت 
م إال حفتهم املالئكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينه

  وذكرهم اهللا فيمن عنده ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من سلك طريقا يلتمس وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسو - ١٠٦
فيه علما سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع وإن العامل ليستغفر له 

اكب من يف السموات ومن يف األرض حىت احليتان يف املاء وفضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكو
  وإن العلماء ورثة األنبياء إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر 

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي وقال الترمذي ال يعرف إال من حديث عاصم 
ى عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن مجيل عن كثري بن رجاء بن حيوة وليس إسناده عندي مبتصل وإمنا يرو

  بن قيس عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا أصح 
قال اململي رمحه اهللا ومن هذه الطريق رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي يف الشعب وغريها 

د بن مسرة عنه وعن األوزاعي عن عبد السالم بن سليم عن يزيد وقد روي عن األوزاعي عن كثري بن قيس عن يزي
  بن مسرة عن كثري بن قيس عنه قال البخاري وهذا أصح وروي غري ذلك وقد اختلف يف هذا احلديث 

  اختالفا كثريا ذكرت بعضه يف خمتصر السنن وبسطته يف غريه واهللا أعلم 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعلموا العلم فإن تعلمه هللا  وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول - ١٠٧

خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة وبذله ألهله قربة النه معامل 
لى احلالل واحلرام ومنار سبل أهل اجلنة وهو األنيس يف الوحشة والصاحب يف الغربة واحملدث يف اخللوة والدليل ع

السراء والضراء والسالح على األعداء والزين عند األخالء يرفع اهللا به أقواما فيجعلهم يف اخلري قادة قائمة تقتص 
آثارهم ويقتدى بفعاهلم وينتهى إىل رأيهم ترغب املالئكة يف خلتهم وبأجنحتها متسحهم ويستغفر هلم كل رطب 

العلم حياة القلوب من اجلهل ومصابيح األبصار من الظلم  ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع الرب وأنعامه ألن
يبلغ العبد بالعلم منازل األخيار والدرجات العلى يف الدنيا واآلخرة التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام 

  شقياء به توصل األرحام وبه يعرف احلالل من احلرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء وحيرمه األ
رواه ابن عبد الرب النمري يف كتاب العلم من رواية موسى بن حممد بن عطاء القرشي حدثنا عبد الرحيم بن زيد 

العمي عن أبيه عن احلسن عنه وقال هو حديث حسن ولكن ليس له إسناد قوي وقد رويناه من طرق شىت موقوفا 
  كذا قال رمحه اهللا ورفعه غريب جدا واهللا أعلم 

صفوان بن عسال املرادي رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف املسجد  وعن - ١٠٨
متكىء على برد له أمحر فقلت له يا رسول اهللا إين جئت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم حتفه 

  بتهم ملا يطلب املالئكة بأجنحتها مث يركب بعضهم بعضا حىت يبلغوا السماء الدنيا من حم



رواه أمحد والطرباين بإسناد جيد واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد وروى ابن ماجه 
  حنوه باختصار ويأيت لفظه إن شاء اهللا تعاىل 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طلب العلم فريضة على  - ١٠٩
  ل مسلم وواضع العلم عند أهله كمقلد اخلنازير اجلوهر واللؤلؤ والذهب ك

  رواه ابن ماجه وغريه 

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جاءه أجله وهو يطلب العلم 
  لقي اهللا ومل يكن بينه وبني النبيني إال درجة النبوة 

  وسط رواه الطرباين يف األ
وعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من طلب علما فأدركه  - ١١١

  كتب اهللا له كفلني من األجر ومن طلب علما فلم يدركه كتب اهللا له كفال من األجر 
  رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات وفيهم كالم 

عنه قال مر رجالن على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يذكر فقال وروي عن سخربة رضي اهللا  - ١١٢
اجلسا فإنكما على خري فلما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتفرق عنه أصحابه قاما فقاال يا رسول اهللا إنك 

  كفارة ما تقدم قلت لنا اجلسا فإنكما على خري ألنا خاصة أم للناس عامة قال ما من عبد يطلب العلم إال كان 
  رواه الترمذي خمتصرا والطرباين يف الكبري واللفظ له 

سخربة بالسني املهملة املفتوحة واخلاء املعجمة الساكنة وباء موحدة وراء بعدها تاء تأنيث يف صحبته اختالف واهللا 
  أعلم 
بد أجرهن وهو يف قربه وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبع جيرى للع - ١١٣

بعد موته من علم علما أو كرى هنرا أو حفر بئرا أو غرس خنال أو بىن مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا 
  يستغفر له بعد موته 

رواه البزار وأبو نعيم يف احللية وقال هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن العزرمي ورواه 
ن عبد اهللا العزرمي ضعيف غري أنه قد تقدمه ما يشهد لبعضه ومها يعين هذا احلديث واحلديث البيهقي مث قال حممد ب

  الذي ذكره قبله ال خيالفان احلديث الصحيح فقد قال فيه إال من صدقة جارية 
  وهو جيمع ما وردا به من الزيادة والنقصان انتهى 

صحيحه بنحوه من حديث أيب هريرة ويأيت إن شاء اهللا قال احلافظ عبد العظيم وقد رواه ابن ماجه وابن خزمية يف 
  تعاىل 
وعن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم  - ١١٤

  يهدي صاحبه إىل هدى أو يرده عن ردى وما استقام دينه حىت يستقيم عمله 
  إال أنه قال فيه حىت يستقيم عقله رواه الطرباين يف الكبري واللفظ له والصغري 

  وإسنادمها متقارب 

وروي عن أيب ذر و أيب هريرة رضي اهللا عنهما أهنما قاال لباب يتعلمه الرجل أحب إين من ألف ركعة تطوعا وقاال 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جاء املوت لطالب العلم وهو على هذه احلالة مات وهو شهيد 



  ار والطرباين يف األوسط إال أنه قال خري له من ألف ركعة رواه البز
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا ذر ألن تغدو فتعلم آية من  - ١١٦

 كتاب اهللا خري لك من أن تصلي مائة ركعة وألن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو مل يعمل به خري لك من أن
  تصلي ألف ركعة 

  رواه ابن ماجه بإسناد حسن 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما  - ١١٧

  فيها إال ذكر اهللا وما وااله وعاملا ومتعلما 
  رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن 

بد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس وروي عن ع - ١١٨
  أعطي ثواب سبعني صديقا 

  رواه أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس وفيه نكارة 
ني وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من رجل تعلم كلمة أو كلمت - ١١٩

  أو ثالثا أو أربعا أو مخسا مما فرض اهللا عز و جل فيتعلمهن ويعلمهن إال دخل اجلنة 
  قال أبو هريرة فما نسيت حديثا بعد إذ مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رواه أبو نعيم وإسناده حسن لو صح مساع احلسن من أيب هريرة 
  قال أفضل الصدقة أن يتعلم املرء املسلم علما مث يعلمه أخاه املسلم وعنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٢٠

  رواه ابن ماجه بإسناد حسن من طريق احلسن أيضا عن أيب هريرة 
وعن ابن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا ماال  - ١٢١

  هللا احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها فسلطه على هلكته يف احلق ورجل آتاه ا

رواه البخاري ومسلم احلسد يطلق ويراد به متين زوال النعمة عن احملسود وهذا حرام ويطلق ويراد به الغبطة وهو 
  متين مثل ما له وهذا ال بأس به وهو املراد هنا 

ما بعثين اهللا به من اهلدى وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل  - ١٢٢
والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء وأنبتت الكأل والعشب الكثري فكان منها 

أجادب أمسكت املاء فنفع اهللا هبا الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إمنا هي قيعان ال 
ن فقه يف دين اهللا تعاىل ونفعه ما بعثين اهللا به فعلم وعلم ومثل من مل يرفع متسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل م

  بذلك رأسا ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مما يلحق املؤمن من عمله  - ١٢٣
علمه ونشره وولدا صاحلا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه أو وحسناته بعد موته علما 

  هنرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه من بعد موته 
رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي ورواه ابن خزمية يف صحيحه مثله إال أنه قال أو هنرا كراه وقال يعين حفره 

  ومل يذكر املصحف 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال  - ١٢٤



  من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له 
  رواه مسلم وغريه 

و سلم خري ما خيلف الرجل من بعده  وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه - ١٢٥
  ثالث ولد صاحل يدعو له وصدقة جتري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده 

  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 
وعن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علماء هذه األمة رجالن رجل آتاه اهللا علما  - ١٢٦

  ومل يشتر به مثنا فذلك تستغفر له حيتان فبذله للناس ومل يأخذ عليه طمعا 

البحر ودواب الرب والطري يف جو السماء ورجل آتاه اهللا علما فبخل به عن عباد اهللا وأخذ عليه طمعا وشرى به مثنا 
فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار وينادي مناد هذا الذي آتاه اهللا علما فبخل به عن عباد اهللا وأخذ عليه طمعا 

  رى به مثنا وكذلك حىت يفرغ احلساب واشت
  رواه الطرباين يف األوسط ويف إسناده عبد اهللا بن خداش وثقه ابن حبان وحده فيما أعلم 

وعن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم هبذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع  - ١٢٧
  م هكذا مث قال العامل واملتعلم شريكان يف اخلري وال خري يف سائر الناس ومجع بني إصبعيه الوسطى واليت تلي اإلهبا

  رواه ابن ماجه من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه 
قوله وال خري يف سائر الناس أي يف بقية الناس بعد العامل واملتعلم وهو قريب املعىن من قوله الدنيا ملعونة ملعون ما 

  وعاملا ومتعلما  فيها إال ذكر اهللا وما وااله
  وتقدم 
وعن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مثل العلماء يف األرض كمثل النجوم  - ١٢٨

  يهتدى هبا يف ظلمات الرب والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل اهلداة 
  رواه أمحد عن أيب حفص صاحب أنس عنه ومل أعرفه وفيه رشدين أيضا 

وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي اهللا عنهم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من علم علما فله  - ١٢٩
  أجر من عمل به ال ينقص من أجر العامل شيء 

  رواه ابن ماجه وسهل يأيت الكالم عليه 
عامل فقال عليه  وعن أيب أمامة قال ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجالن أحدمها عابد واآلخر - ١٣٠

أفضل الصالة والسالم فضل العامل على العابد كفضلي على أدناكم مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا 
  ومالئكته وأهل السموات واألرض حىت النملة يف جحرها وحىت احلوت ليصلون على معلم الناس اخلري 

حديث عائشة خمتصرا قال معلم اخلري يستغفر له كل  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه البزار من
  شيء حىت احليتان يف البحر 

وعن ثعلبة بن احلكم الصحايب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا عز و جل للعلماء يوم القيامة إذا 
كم على ما كان فيكم وال قعد على كرسيه لفصل عباده إين مل أجعل علمي وحلمي فيكم إال وأنا أريد أن أغفر ل

  أبايل 
  رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات 



قال احلافظ رمحه اهللا وانظر إىل قوله سبحانه وتعاىل علمي وحلمي وأمعن النظر فيه يتضح لك بإضافته إليه عز و جل 
  أنه ليس املراد به علم أكثر أهل الزمان اجملرد عن العمل به واإلخالص 

 موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعث اهللا العباد يوم القيامة مث مييز العلماء وروي عن أيب - ١٣٢
  فيقول يا معشر العلماء إين مل أضع علمي فيكم ألعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم 

  رواه الطرباين يف الكبري 
لعامل والعابد فيقال للعابد ادخل اجلنة وروي عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جياء با - ١٣٣

  ويقال للعامل قف حىت تشفع للناس 
  رواه األصبهاين وغريه 

وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعث العامل والعابد  - ١٣٤
  أدهبم  فيقال للعابد ادخل اجلنة ويقال للعامل اثبت حىت تشفع مبا أحسنت

  رواه البيهقي وغريه 
وروي عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضل العامل على العابد سبعون درجة  - ١٣٥

ما بني كل درجتني حضر الفرس سبعني عاما وذلك الن الشيطان يبدع البدعة للناس فيبصرها العامل فينهى عنها 
   يتوجه هلا وال يعرفها والعابد مقبل على عبادة ربه ال

  رواه األصبهاين وعجز احلديث يشبه املدرج 
  حضر الفرس يعين عدوه 

  وعن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد  - ١٣٦
  رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي من رواية روح بن جناح تفرد به عن جماهد عنه 

وروي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما عبد اهللا بشيء أفضل من فقه يف دين ولفقيه واحد أشد 
  على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه 

  وقال أبو هريرة ألن أجلس ساعة فأفقه أحب إيل من أن أحيي ليلة القدر 
 أنه قال أحب إيل من أن أحيي ليلة إىل الصباح وقال احملفوظ هذا اللفظ من قول رواه الدارقطين والبيهقي إال

  الزهري 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مر بسوق املدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجزكم قالوا وما  - ١٣٨

ها هنا أال تذهبون فتأخذون نصيبكم  ذاك يا أبا هريرة قال ذاك مرياث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم وأنتم
منه قالوا وأين هو قال يف املسجد فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة هلم حىت رجعوا فقال هلم ما لكم فقالوا يا أبا 
هريرة قد أتينا املسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم فقال هلم أبو هريرة وما رأيتم يف املسجد أحدا قالوا بلى 

يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون احلالل واحلرام فقال هلم أبو هريرة وحيكم فذاك مرياث  رأينا قوما
  حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن 
  فصل 
وعلم وعن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العلم علمان علم يف القلب فذاك العلم النافع  - ١٣٩

  على اللسان فذاك حجة اهللا على ابن آدم 



رواه احلافظ أبو بكر اخلطيب يف تارخيه بإسناد حسن ورواه ابن عبد الرب النمري يف كتاب العلم عن احلسن مرسال 
  بإسناد صحيح 

وروي عن حرج أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العلم علمان فعلم ثابت يف القلب فذاك  - ١٤٠
  لعلم النافع وعلم يف اللسان فذاك حجة اهللا على عباده ا

رواه أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس واألصبهاين يف كتابه ورواه البيهقي عن الفضيل بن عياض من قوله غري 
  مرفوع 
ملكنون وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من العلم كهيئة ا - ١٤١

  ال يعلمه إال العلماء باهللا تعاىل فإذا نطقوا به ال ينكره إال أهل الغرة باهللا عز و جل 

  رواه أبو منصور الديلمي يف املسند وأبو عبد الرمحن السلمي يف األربعني اليت له يف التصوف 
  الترغيب يف الرحلة يف طلب العلم  - ٢

هللا صلى اهللا عليه و سلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول ا - ١٤٢
  سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة 

  رواه مسلم وغريه وتقدم بتمامه يف الباب قبله 
وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال املرادي رضي اهللا عنه قال ما جاء بك قلت أنبط العلم  - ١٤٣

هللا عليه و سلم يقول ما من خارج من بيته يف طلب العلم إال وضعت له املالئكة قال فإين مسعت رسول اهللا صلى ا
  أجنحتها رضا مبا يصنع 

  رواه الترمذي وصححه وابن ماجه واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  قوله أنبط العلم أي أطلبه وأستخرجه 

ال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا قبيصة ما جاء بك وعن قبيصة بن املخارق رضي اهللا عنه ق - ١٤٤
قلت كربت سين ورق عظمي فأتيتك لتعلمين ما ينفعين اهللا تعاىل به فقال يا قبيصة ما مررت حبجر وال شجر وال 
 مدر إال استغفر لك يا قبيصة إذا صليت الصبح فقل ثالثا سبحان اهللا العظيم وحبمده تعاف من العمى واجلذام

  والفلج يا قبيصة قل اللهم إين أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من بركاتك 
  رواه أمحد ويف إسناده راو مل يسم 

وعن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من غدا إىل املسجد ال يريد إال أن يتعلم خريا أو يعلمه  - ١٤٥
  كان له كأجر حاج تاما حجته 

  طرباين يف الكبري بإسناد ال بأس به رواه ال
  وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من جاء  - ١٤٦

مسجدي هذا مل يأته إال خلري يتعلمه أو يعلمه فهو مبنزلة اجملاهدين يف سبيل اهللا ومن جاء بغري ذلك فهو مبنزلة الرجل 
  ينظر إىل متاع غريه 

  واه ابن ماجه والبيهقي وليس يف إسناده من ترك وال أمجع على ضعفه ر
وروي عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما انتعل عبد قط وال ختفف وال  - ١٤٧

  لبس ثوبا يف طلب علم إال غفر اهللا له ذنوبه حيث خيطو عتبة داره 



  رواه الطرباين يف األوسط 
  ف أي لبس خفه قوله ختف
  وعن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل اهللا حىت يرجع  - ١٤٨

  رواه الترمذي وقال حديث حسن 
وعن أيب الدرداء قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من غدا يريد العلم يتعلمه هللا فتح اهللا  - ١٤٩

اجلنة وفرشت له املالئكة أكنافها وصلت عليه مالئكة السموات وحيتان البحر وللعامل من الفضل على  له بابا إىل
العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب يف السماء والعلماء ورثة األنبياء إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها 

  ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظه 
  بة ال جترب وثلمة ال تسد وهو جنم طمس موت قبيلة أيسر من موت عامل وموت العامل مصي

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وليس عندهم موت العامل إىل آخره ورواه البيهقي 
  واللفظ له من رواية الوليد بن مسلم 

   الباب بعده حديث أيب الردين إن شاء اهللا تعاىل حدثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك عن عثمان بن أمين عنه وسيأيت يف

  الترغيب يف مساع احلديث وتبليغه ونسخه والترهيب من الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول نضر اهللا امرأ مسع منا  - ١٥٠

  فرب مبلغ أوعى من سامع شيئا فبلغه كما مسعه 
  رواه أبو داود والترمذي وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال رحم اهللا امرأ 

  وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
قوله نضر هو بتشديد الضاد املعجمة وختفيفها حكاه اخلطايب ومعناه الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة 

  وقيل غري ذلك واحلسن فيكون تقديره مجله اهللا وزينه 
وعن زيد بن ثابت قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول نضر اهللا امرأ مسع منا حديثا فبلغه  - ١٥١

غريه فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم إخالص 
وهتم حتيط من وراءهم ومن كانت الدنيا نيته فرق اهللا عليه العمل هللا ومناصحة والة األمر ولزوم اجلماعة فإن دع

أمره وجعل فقره بني عينيه ومل يأته من الدنيا إال ما كتب له ومن كانت اآلخرة نيته مجع اهللا أمره وجعل غناه يف قلبه 
  وأتته الدنيا وهي راغمة 

  يس بفقيه رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي بتقدمي وتأخري وروى صدره إىل قوله ل
  رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه بزيادة عليهما 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبسجد اخليف من  - ١٥٢
يسمعها أال فرب مىن فقال نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فحفظها ووعاها وبلغها من مل يسمعها مث ذهب هبا إىل من مل 

  حامل فقه ال فقه له ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 
  احلديث 

  رواه الطرباين يف األوسط 
وعن جبري بن مطعم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باخليف خيف مىن يقول نضر اهللا عبدا  - ١٥٣



  ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه  مسع مقاليت فحفظها ووعاها وبلغها من مل يسمعها فرب حامل فقه له
  ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن إخالص العمل هللا 

  والنصيحة الئمة املسلمني ولزوم مجاعتهم فإن دعوهتم حتفظ من وراءهم 
رواه أمحد وابن ماجه والطرباين يف الكبري خمتصرا ومطوال إال أنه قال حتيط بياء بعد احلاء رووه كلهم عن حممد بن 

عن عبد السالم عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه وله عند أمحد طريق عن صاحل بن كيسان إسحاق 
  عن الزهري وإسناد هذه حسن 

  وروي عن ابن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم ارحم خلفائي  - ١٥٤
  يثي ويعلموهنا الناس قلنا يا رسول اهللا ومن خلفاؤك قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاد

  رواه الطرباين يف األوسط 
وعن أيب الردين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من قوم جيتمعون على كتاب اهللا يتعاطونه  - ١٥٥

بينهم إال كانوا أضيافا هللا وإال حفتهم املالئكة حىت يقوموا أو خيوضوا يف حديث غريه وما من عامل خيرج يف طلب 
افة أن ميوت أو انتساخه خمافة أن يدرس إال كان كالغازي الرائح يف سبيل اهللا ومن يبطىء به عمله مل يسرع علم خم

  به نسبه 
  رواه الطرباين يف الكبري من رواية إمساعيل بن عياش 

إال  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله - ١٥٦
  من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له 

  رواه مسلم وغريه وتقدم هو وما ينتظم يف سلكه ويأيت له نظائر يف نشر العلم وغريه إن شاء اهللا تعاىل 
ذا قال احلافظ وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل به هل

احلديث وأمثاله وناسخ غري النافع مما يوجب اإلمث عليه وزره ووزر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي 
  خطه والعمل به ملا تقدم من األحاديث من سن سنة حسنة أو سيئة 

  واهللا أعلم 
صلى علي يف كتاب مل وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من  - ١٥٧

  تزل املالئكة تستغفر له ما دام امسي يف ذلك الكتاب 
  رواه الطرباين وغريه وروي من كالم جعفر بن حممد موقوفا عليه وهو أشبه 

  وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
ديث قد روي عن غري واحد من الصحابة يف الصحاح والسنن واملسانيد رواه البخاري ومسلم وغريمها وهذا احل
  وغريها حىت بلغ مبلغ التواتر واهللا أعلم 

وعن املغرية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن  - ١٦٠
  كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

  رواه مسلم وغريه 
  الترغيب يف جمالسة العلماء  - ٤

  عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا  - ١٦١



  قالوا يا رسول اهللا وما رياض اجلنة قال جمالس العلم 
  رواه الطرباين يف الكبري وفيه راو مل يسم 

ه و سلم إن لقمان قال البنه يا بين عليك مبجالسة العلماء عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي - ١٦٢
  وامسع كالم احلكماء فإن اهللا ليحيي القلب امليت بنور احلكمة كما حييي األرض امليتة بوابل املطر 

رواه الطرباين يف الكبري من طريق عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم وقد حسنها الترمذي لغري هذا املنت 
  لعله موقوف واهللا أعلم و

وعن ابن عباس قال قيل يا رسول اهللا أي جلسائنا خري قال من ذكركم اهللا رؤيته وزاد يف علمكم منطقه  - ١٦٣
  وذكركم باآلخرة عمله 

  رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إال مبارك بن حسان 

  م وعدم املباالة هبم الترغيب يف إكرام العلماء وإجالهلم وتوقريهم والترهيب من إضاعته
عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يعين يف القرب  - ١٦٤

  مث يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد 
  رواه البخاري 

 عليه و سلم قال إن من إجالل اهللا إكرام ذي وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا - ١٦٥
  الشيبة املسلم وحامل القرآن غري الغايل فيه وال اجلايف عنه وإكرام ذي السلطان املقسط 

  رواه أبو داود 
  وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الربكة مع أكابركم  - ١٦٦

  يح على شرط مسلم رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم وقال صح
وعنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس منا من مل يوقر الكبري ويرحم الصغري ويأمر باملعروف وينه  - ١٦٧

  عن املنكر 
  رواه أمحد والترمذي وابن حبان يف صحيحه 

من مل يرحم  وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس منا - ١٦٨
  صغرينا ويعرف حق كبرينا 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس من أميت من مل جيل كبرينا ويرحم  - ١٦٩

  صغرينا ويعرف لعاملنا 
  رواه أمحد بإسناد حسن والطرباين واحلاكم إال أنه قال ليس منا 

  وعن واثلة بن األسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس منا من مل يرحم صغرينا وجيل كبرينا  - ١٧٠
  رواه الطرباين من رواية ابن شهاب عن واثلة ومل يسمع منه 

  وعن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس منا من مل يرحم  - ١٧١

  ف كبرينا صغرينا ويعرف شر
  رواه الترمذي وأبو داود إال أنه قال ويعرف حق كبرينا 



وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعلموا العلم وتعلموا للعلم  - ١٧٢
  السكينة والوقار وتواضعوا ملن تعلمون منه 

  رواه الطرباين يف األوسط 
دي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم ال يدركين زمان أو قال ال وعن سهل بن سعد الساع - ١٧٣

  تدركوا زمانا ال يتبع فيه العليم وال يستحىي فيه من احلليم قلوهبم قلوب األعاجم وألسنتهم ألسنة العرب 
  رواه أمحد ويف إسناده ابن هليعة 

ال ثالث ال يستخف هبم إال منافق ذو الشيبة يف وعن أيب أمامة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق - ١٧٤
  اإلسالم وذو العلم وإمام مقسط 

  رواه الطرباين يف الكبري من طريق عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم وقد حسنها الترمذي لغري هذا املنت 
يف قوم عشرين رجال أو أقل  وعن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه قال لقد مسعت حديثا منذ زمان إذا كنت - ١٧٥

  أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجال يهاب يف اهللا عز و جل فاعلم أن األمر قد رق 
  رواه أمحد والطرباين يف الكبري وإسناده حسن 

وروي عن أيب مالك األشعري أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ال أخاف على أميت إال ثالث  - ١٧٦
كثر هلم من الدنيا فيتحاسدوا وأن يفتح هلم الكتاب يأخذه املؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا خالل أن ي

وأن يروا ذا علم  ٧والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولو األلباب آل عمران 
  فيضيعوه وال يبالوا عليه 
  رواه الطرباين يف الكبري 

  لترهيب من تعلم العلم لغري وجه اهللا تعاىل ا - ٦
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه اهللا  - ١٧٧

  تعاىل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة 
  يعين رحيها 

  وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال  رواه أبو داود وابن ماجه

صحيح على شرط البخاري ومسلم وتقدم حديث أيب هريرة يف أول باب الرياء وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ 
  القرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفها 

  قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن 
وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه حىت قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عامل 

  ألقي يف النار 
  احلديث رواه مسلم وغريه 

وروي عن كعب بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من طلب العلم ليجاري به  - ١٧٨
  اهللا النار العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله 

رواه الترمذي واللفظ له وابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت وغريه واحلاكم شاهدا والبيهقي وقال الترمذي حديث 
  غريب 
وعن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تعلموا العلم لتباهوا به العلماء وال متاروا به  - ١٧٩



  ل ذلك فالنار النار السفهاء وال ختريوا به اجملالس فمن فع
رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي كلهم من رواية حيىي بن أيوب الغافقي عن ابن جريح عن أيب الزبري 

عنه وحيىي هذا ثقة احتج به الشيخان وغريمها وال يلتفت إىل من شذ فيه ورواه ابن ماجه أيضا بنحوه من حديث 
  حذيفة 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم من طلب العلم ليباهي به العلماء ومياري به السفهاء وروي عن ابن عمر عن ا - ١٨٠

  أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو يف النار 
  رواه ابن ماجه 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تعلم العلم ليباهي به  - ١٨١
  رف به وجوه الناس أدخله اهللا جهنم العلماء ومياري به السفهاء ويص

  رواه ابن ماجه أيضا 
  وعن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من تعلم علما لغري اهللا أو أراد به غري اهللا  - ١٨٢

  فليتبوأ مقعده من النار 
  ا ثقات رواه الترمذي وابن ماجه كالمها عن خالد بن دريك عن ابن عمر ومل يسمع منه ورجال إسنادمه

وعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن ناسا من أميت سيتفقهون يف الدين يقرؤون القرآن  - ١٨٣
يقولون نأيت األمراء فنصيب من دنياهم ونعتز هلم بديننا وال يكون ذلك كما ال جيتىن من القتاد إال الشوك كذلك ال 

  ين اخلطايا جيتىن من قرهبم إال قال ابن الصباح كأنه يع
  رواه ابن ماجه ورواته ثقات 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تعلم صرف الكالم ليسيب به  - ١٨٤
  قلوب الرجال أو الناس مل يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال 

  رواه أبو داود 
الضحاك بن شرحبيل ذكره البخاري وابن أيب حامت ومل يذكروا له رواية  قال احلافظ يشبه أن يكون فيه انقطاع فإن

  عن الصحابة واهللا أعلم 
وعن علي رضي اهللا عنه أنه ذكر فتنا تكون يف آخر الزمان فقال له عمر مىت ذلك يا علي قال إذا تفقه  - ١٨٦

  لغري الدين وتعلم العلم لغري العمل والتمست الدنيا بعمل اآلخرة 
د الرزاق أيضا يف كتابه موقوفا وتقدم حديث ابن عباس املرفوع وفيه ورجل آتاه اهللا علما فبخل به عن رواه عب

عباد اهللا وأخذ عليه طمعا وشرى به مثنا فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار وينادي مناد هذا الذي آتاه اهللا علما 
  ذلك حىت يفرغ احلساب فبخل به عن عباد اهللا وأخذ عليه طمعا واشترى به مثنا وك

  الترغيب يف نشر العلم والداللة على اخلري 
وعن قتادة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري ما خيلف الرجل من بعده ثالث  - ١٨٨

  ولد صاحل يدعو له وصدقة جتري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده 
يث أيب هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وتقدم حد

  علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له 



  رواه مسلم 
وروي عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما تصدق الناس  - ١٨٩

  بصدقة مثل علم ينشر 
  رواه الطرباين يف الكبري وغريه 

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم العطية كلمة حق  - ١٩٠
  تسمعها مث حتملها إىل أخ لك مسلم فتعلمها إياه 
  رواه الطرباين يف الكبري ويشبه أن يكون موقوفا 

و سلم أال أخربكم عن األجود وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٩١
األجود اهللا األجود األجود وأنا أجود ولد آدم وأجودكم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة 

  أمة وحده ورجل جاد بنفسه هللا عز و جل حىت يقتل 
  رواه أبو يعلى والبيهقي 

  ينعش لسانه حقا يعمل به بعده إال وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من رجل  - ١٩٢

  جرى له أجره إىل يوم القيامة مث وفاه اهللا ثوابه يوم القيامة 
  رواه أمحد بإسناد فيه نظر ولكن األصول تعضده 

  قوله ينعش أي يقول ويذكر 
يهم وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أربعة جتري عل - ٧

أجورهم بعد املوت رجل مات مرابطا يف سبيل اهللا ورجل علم علما فأجره جيري عليه ما عمل به ورجل أجرى 
  صدقة فأجرها له ما جرت ورجل ترك ولدا صاحلا يدعو له 

رواه اإلمام أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط وهو صحيح مفرقا من حديث غري واحد من الصحابة رضي 
  نهم اهللا ع
  فصل 
وعن أيب مسعود البدري أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم ليستحمله فقال إنه قد أبدع يب فقال  - ١٩٣

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ائت فالنا فأتاه فحمله 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من دل على خري فله مثل أجر فاعله أو قال عامله 

  داود والترمذي  رواه مسلم وأبو
قوله أبدع يب هو بضم اهلمزة وكسر الدال يعين ظلعت ركايب يقال أبدع به إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعا 

  به 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال أتى رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله فقال ما عندي ما أعطيكه  - ١٩٤

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من دل على خري فله مثل أجر فاعله أو ولكن ائت فالنا فأتى الرجل فأعطاه فق
  عامله 

  رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه البزار خمتصرا الدال على اخلري كفاعله 
  ورواه الطرباين يف الكبري واألوسط من حديث سهل بن سعد 

  لدال على اخلري كفاعله واهللا وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ا - ١٩٥



  حيب إغاثة اللهفان 
  رواه البزار من رواية زياد بن عبد اهللا النمريي وقد وثق وله شواهد 

وعن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من  - ١٩٦
ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من اتبعه ال ينقص ذلك من  تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إىل

  آثامهم شيئا 
  رواه مسلم وغريه وتقدم هو وغريه يف باب البداءة باخلري 

  قال علموا أهليكم اخلري  ٦وعن علي رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل قوا أنفسكم وأهليكم نارا التحرمي  - ١٩٧
  شرطهما  رواه احلاكم موقوفا وقال صحيح على

  الترهيب من كتم العلم  - ٨
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم  - ١٩٨

  القيامة بلجام من نار 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي ورواه احلاكم بنحوه وقال صحيح 

  شرط الشيخني ومل خيرجاه على 
  ويف رواية البن ماجه قال ما من رجل حيفظ علما فيكتمه إال أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار 

وعن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كتم علما أجلمه اهللا يوم القيامة بلجام  - ١٩٩
  من نار 

  اكم وقال صحيح ال غبار عليه رواه ابن حبان يف صحيحه واحل
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سئل عن علم فكتمه جاء  - ٢٠٠

  يوم القيامة ملجما بلجام من نار ومن قال يف القرآن بغري ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار 
  يف الصحيح ورواه الطرباين يف الكبري واألوسط بسند جيد بالشطر األول فقط  رواه أبو يعلى ورواته ثقات حمتج هبم

وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كتم علما مما ينفع اهللا به 
  الناس يف أمر الدين أجلمه اهللا يوم القيامة بلجام من نار 

  رواه ابن ماجه 
وقد روي هذا احلديث دون قوله ما ينفع اهللا به عن مجاعة من الصحابة غري من ذكر منهم جابر بن عبد  قال احلافظ

  اهللا وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمرو وعبد اهللا بن مسعود وعمرو بن عبسة وعلي بن طلق وغريهم 
ه و سلم إذا لعن آخر هذه وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي - ٢٠٢

  األمة أوهلا فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل اهللا 
  رواه ابن ماجه وفيه انقطاع واهللا أعلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مثل الذي يتعلم العلم مث ال حيدث  - ٢٠٣
  به كمثل الذي يكنز الكنز مث ال ينفق منه 

  الطرباين يف األوسط ويف إسناده ابن هليعة  رواه
وعن علقمة بن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن جده قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢٠٤

سلم ذات يوم فأثىن على طوائف من املسلمني خريا مث قال ما بال أقوام ال يفقهون جرياهنم وال يعلموهنم وال 



  م وال ينهوهنم وما بال أقوام ال يتعلمون من جرياهنم وال يتفقهون وال يتعظون يعظوهنم وال يأمروهن
واهللا ليعلمن قوم جرياهنم ويفقهوهنم ويعظوهنم ويأمروهنم وينهوهنم وليتعلمن قوم من جرياهنم ويتفقهون ويتعظون أو 

فقهاء وهلم جريان جفاة من أهل ألعاجلنهم العقوبة مث نزل فقال قوم من ترونه عىن هبؤالء قال األشعريني هم قوم 
املياه واألعراب فبلغ ذلك األشعريني فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا رسول اهللا ذكرت قوما خبري 

وذكرتنا بشر فما بالنا فقال ليعلمن قوم جرياهنم وليعظنهم وليأمرهنم ولينهوهنم وليتعلمن قوم من جرياهنم ويتعظون 
  عاجلنهم العقوبة يف الدنيا فقالوا يا رسول اهللا أنفطن ويتفقهون أو أل

غرينا فأعاد قوله عليهم فأعادوا قوهلم أنفطن غرينا فقال ذلك أيضا فقالوا أمهلنا سنة فأمهلهم سنة ليفقهوهم 
ان ويعلموهم ويعظوهم مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لس

  اآلية  ٨٧داود وعيسى ابن مرمي املائدة 
  رواه الطرباين يف الكبري عن بكري بن معروف عن علقمة 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تناصحوا يف العلم فإن خيانة أحدكم  - ٢٠٥
  يف علمه أشد من خيانته يف ماله وإن اهللا مسائلكم 

  الكبري أيضا ورواته ثقات إال أبا سعيد البقال وامسه سعيد بن املرزبان فيه خالف يأيت  رواه الطرباين يف
  الترهيب من أن يعلم وال يعمل بعلمه ويقول وال يفعله 

عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اللهم إين أعوذ بك من علم  - ٢٠٦
  شع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب هلا ال ينفع ومن قلب ال خي

  رواه مسلم والترمذي والنسائي وهو قطعة من حديث 
وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول جياء بالرجل يوم القيامة  - ٢٠٧

ع أهل النار عليه فيقولون يا فالن ما شأنك فيلقى يف النار فتندلق أقتابه فيدورها كما يدور احلمار برحاه فتجتم
  ألست كنت تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر فيقول كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأهناكم عن الشر وآتيه 

قال وإين مسعته يقول يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم مررت ليلة أسري يب بأقوام تقرض شفاههم مبقاريض من نار 
  جربيل قال خطباء أمتك الذين يقولون ما ال يفعلون قلت من هؤالء يا 

رواه البخاري ومسلم واللفظ له ورواه ابن أيب الدنيا وابن حبان والبيهقي من حديث أنس وزاد ابن أيب الدنيا 
  والبيهقي يف رواية هلما ويقرؤون كتاب اهللا وال يعملون به 
  أو هنى عن منكر وخالف قوله فعله قال احلافظ وسيأيت أحاديث حنوه يف باب من أمر مبعروف 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الزبانية أسرع إىل فسقة القراء منهم إىل 
  عبدة األوثان فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة األوثان فيقال هلم ليس من يعلم كمن ال يعلم 

حديث أيب طوالة تفرد به العمري عنه يعين عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز رواه الطرباين وأبو نعيم وقال غريب من 
  الزاهد 

قال احلافظ رمحه اهللا وهلذا احلديث مع غرابته شواهد وهو حديث أيب هريرة الصحيح إن أول من يدعو اهللا يوم 
  القيامة رجل مجع القرآن ليقال قارىء 

  م النار يوم القيامة ويف آخره أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر هب



  وتقدم لفظ احلديث بتمامه يف الرياء 
  وروي عن صهيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما آمن بالقرآن من استحل حمارمه  - ٢٠٩

  رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي 
ى اهللا عليه و سلم ال تزول قدما عبد حىت وعن أيب برزة األسلمي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صل - ٢١٠

  يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أباله 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه البيهقي وغريه من حديث معاذ بن جبل عن النيب صلى اهللا عليه و 

بد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أباله وعن ماله من سلم قال ما تزال قدما ع
  أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزول قدما ابن آدم يوم القيامة حىت  - ٢١١
  ناه وعن شبابه فيم أباله وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وما عمل فيما علم يسأل عن مخس عن عمره فيم أف

رواه الترمذي أيضا والبيهقي وقال الترمذي حديث غريب ال نعرفه من حديث ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم إال من حديث حسني بن قيس 

وضعفه غريه وهذا احلديث حسن يف املتابعات إذا أضيف قال احلافظ حسني هذا هو حنش وقد وثقه حصني بن منري 
  إىل ما قبله واهللا أعلم 

وروي عن الوليد بن عقبة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أناسا من أهل اجلنة ينطلقون 
نا منكم فيقولون إنا كنا نقول وال إىل أناس من أهل النار فيقولون مب دخلتم النار فواهللا ما دخلنا اجلنة إال مبا تعلم

  نفعل 
  رواه الطرباين يف الكبري 

وعن مالك بن دينار عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد خيطب خطبة إال اهللا  - ٢١٣
  عز و جل سائله عنها 
  أظنه قال ما أراد هبا 

حىت ينقطع مث يقول حتسبون أن عيين تقر بكالمي  قال جعفر كان مالك بن دينار إذا حدث هبذا احلديث بكى
  عليكم وأنا أعلم أن اهللا عز و جل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به 

  رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي مرسال بإسناد جيد 
ن وعن لقمان يعين ابن عامر قال كان أبو الدرداء رضي اهللا عنه يقول إمنا أخشى من ريب يوم القيامة أ - ٢١٤

  يدعوين على رؤوس اخلالئق فيقول يل يا عومير فأقول لبيك رب فيقول ما عملت فيما علمت رواه البيهقي 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال تعرضت أو تصديت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يطوف  - ٢١٥

و سلم اللهم غفرا سل عن اخلري وال تسأل بالبيت فقلت يا رسول اهللا أي الناس شر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  عن الشر شرار الناس شرار العلماء يف الناس 

  رواه البزار وفيه اجلليل بن مرة وهو حديث غريب 
وروي عن أيب برزة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل الذي يعلم الناس اخلري  - ١١

  الناس وحترق نفسها  وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على
  رواه البزار 



وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رب حامل فقه غري فقيه  - ٢١٦
  ومن مل ينفعه علمه ضره جهله اقرإ القرآن ما هناك فإن مل ينهك فلست تقرؤه 

  رواه الطرباين يف الكبري وفيه شهر بن حوشب 
جندب بن عبد اهللا األزدي رضي اهللا عنه صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا صلى  وعن - ٢١٧

  اهللا عليه و سلم قال مثل الذي يعلم الناس اخلري وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس وحيرق نفسه 
  احلديث رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن إن شاء اهللا تعاىل 

  بن األسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل بنيان وبال على صاحبه إال وعن واثلة  - ٢١٨

  ما كان هكذا وأشار بكفه وكل علم وبال على صاحبه إال من عمل به 
  رواه الطرباين يف الكبري أيضا وفيه هاىنء بن املتوكل تكلم فيه ابن حبان 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد الناس عذابا يوم القيامة وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسو - ٢١٩
  عامل مل ينفعه علمه رواه الطرباين يف الصغري والبيهقي 

وروي عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل حي من قيس  - ٢٢٠
ة أبصارهم ليس هلم هم إال شاة أو بعري فانصرفت إىل أعلمهم شرائع اإلسالم فإذا قوم كأهنم اإلبل الوحشية طاحم

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا عمار ما عملت فقصصت عليه قصة القوم وأخربته مبا فيهم من السهوة 
  فقال يا عمار أال أخربك بأعجب منهم قوم علموا ما جهل أولئك مث سهوا كسهوهم 

  رواه البزار والطرباين يف الكبري 
وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ال أختوف على أميت  - ٢٢١

مؤمنا وال مشركا فأما املؤمن فيحجزه إميانه وأما املشرك فيقمعه كفره ولكن أختوف عليكم منافقا عامل اللسان يقول 
  ما تعرفون ويعمل ما تنكرون 
  األوسط من رواية احلارث وهو األعور وقد وثقه ابن حبان وغريه رواه الطرباين يف الصغري و

وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أخوف ما أخاف  - ٢٢٢
  عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان 

  ديث عمر بن اخلطاب رواه الطرباين يف الكبري والبزار ورواته حمتج هبم يف الصحيح ورواه أمحد من ح
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرجل ال يكون مؤمنا حىت  - ٢٢٣

  يكون قلبه مع لسانه سواء ويكون لسانه مع قلبه سواء وال خيالف قوله عمله ويأمن جاره بوائقه 
  رواه األصبهاين بإسناد فيه نظر 

  بن مسعود رضي اهللا عنه قال إين ألحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها وعن عبد اهللا  - ٢٢٤
  رواه الطرباين موقوفا من رواية القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن جده عبد اهللا ومل يسمع منه ورواته ثقات 

ر برحيه فيقال له ويلك ما كنت وعن منصور بن زاذان قال نبئت أن بعض من يلقى يف النار تتأذى أهل النا - ٢٢٥
  تعمل ما يكفينا ما حنن فيه من الشر حىت ابتلينا بك وبننت رحيك فيقول كنت عاملا فلم أنتفع بعلمي 

  رواه أمحد والبيهقي 



  الترهيب من الدعوى يف العلم والقرآن 
اهللا عليه و سلم  عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قام موسى صلى - ٢٢٦

خطيبا يف بين إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب اهللا عليه إذ مل يرد العلم إليه فأوحى اهللا إليه أن 
  عبدا من عبادي مبجمع البحرين هو أعلم منك 

  قال يا رب كيف به فقيل له امحل حوتا يف مكتل فإذا فقدته فهو مث 
ضر إىل أن قال فانطلقا ميشيان على ساحل البحر ليس هلما سفينة فمرت هبما سفينة فذكر احلديث يف اجتماعه باخل

فكلموهم أن حيملومها فعرف اخلضر فحملومها بغري نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو 
  يف هذا البحر نقرتني يف البحر فقال اخلضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم اهللا إال كنقرة هذا العصفور 

  فذكر احلديث بطوله 
ويف رواية بينما موسى ميشي يف مأل من بين إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى ال 

  فأوحى اهللا إىل موسى بل عبدنا اخلضر فسأل موسى السبيل إليه 
  احلديث رواه البخاري ومسلم وغريمها 

اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يظهر اإلسالم حىت ختتلف وعن عمر بن اخلطاب رضي  - ٢٢٧
التجار يف البحر وحىت ختوض اخليل يف سبيل اهللا مث يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا من أعلم منا من 

  أفقه منا مث قال الصحابه هل يف أولئك من خري وقالوا اهللا ورسوله أعلم 
  م من هذه األمة وأولئك هم وقود النار قال أولئك منك

رواه الطرباين يف األوسط والبزار بإسناد ال بأس به ورواه أبو يعلى والبزار والطرباين أيضا من حديث العباس بن 
  عبد املطلب 

وعن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قام ليلة مبكة من الليل  - ٢٢٨
فقال اللهم هل بلغت ثالث مرات فقام عمر بن اخلطاب وكان أواها فقال اللهم نعم وحرضت وجهدت ونصحت 

  فقال ليظهرن اإلميان حىت يرد الكفر إىل 

مواطنه ولتخاضن البحار باإلس وليأتني على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن يتعلمونه ويقرؤونه مث يقولون قد قرأنا 
هو خري منا فهل يف أولئك من خري قالوا يا رسول اهللا من أولئك قال أولئك منكم وأولئك هم  وعلمنا فمن ذا الذي

  وقود النار 
  رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن إن شاء اهللا تعاىل 

وعن جماهد عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ال أعلمه إال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال إين  - ٢٢٩
  فهو جاهل عامل 

  رواه الطرباين عن ليث هو ابن أيب سليم عنه وقال ال يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد 
  قال احلافظ وستأيت أحاديث تنتظم يف سلك هذا الباب يف الباب بعده إن شاء اهللا تعاىل 

  ترغيب يف تركه للمحق واملبطل الترهيب من املراء واجلدال واملخاصمة واحملاججة والقهر والغلبة وال
عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ترك املراء وهو مبطل بين له بيت  - ٢٣٠

  يف ربض اجلنة ومن تركه وهو حمق بين له يف وسطها ومن حسن خلقه بين له يف أعالها 
بيهقي وقال الترمذي حديث حسن ورواه الطرباين يف األوسط من رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه وال



حديث ابن عمر ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وهو حمق 
  وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وهو مازح وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسنت سريرته 

  الراء والباء املوحدة وبالضاد املعجمة وهو ما حوهلا ربض اجلنة هو بفتح 
وروي عن أيب الدرداء وأيب أمامة و واثلة بن األسقع و أنس بن مالك رضي اهللا عنهم قالوا خرج علينا  - ٢٣١

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما وحنن نتمارى يف شيء من أمر الدين فغضب غضبا شديدا مل يغضب مثله مث 
  فقال مهال يا أمة حممد إمنا هلك من كان قبلكم  انتهرنا

هبذا ذروا املراء لقلة خريه ذروا املراء فإن املؤمن ال مياري ذروا املراء فإن املماري قد متت خسارته ذروا املراء فكفى 
ثة أبيات يف اجلنة يف إمثا أن ال تزال مماريا ذروا املراء فإن املماري ال أشفع له يوم القيامة ذروا املراء فأنا زعيم بثال

  رباضها ووسطها وأعالها ملن ترك املراء وهو صادق ذروا املراء فإن أول ما هناين عنه ريب بعد عبادة األوثان املراء 
  احلديث رواه الطرباين يف الكبري 

 وعن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة وببيت يف - ٢٣٢
  وسط اجلنة وببيت يف أعلى اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا وترك الكذب وإن كان مازحا وحسن خلقه 

  رواه البزار والطرباين يف معاجيمه الثالثة وفيه سويد بن إبراهيم أبو حامت 
لم نتذاكر وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال كنا جلوسا عند باب رسول اهللا صلى اهللا عليه و س - ٢٣٣

ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية فخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما يفقأ يف وجهه حب الرمان فقال يا 
  هؤالء هبذا بعثتم أم هبذا أمرمت ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

  رواه الطرباين يف الكبري وفيه سويد أيضا 
عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه  وعن أيب هريرة رضي اهللا - ٢٣٤

  إال أوتوا اجلدل 
   ٨٥مث قرأ ما ضربوه لك إال جدال الزخرف 

  رواه الترمذي وابن ماجه وابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت وغريه وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أبغض الرجال إىل اهللا األلد وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رس - ٢٣٥

  اخلصم 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

  األلد بتشديد الدال املهملة هو الشديد اخلصومة اخلصم بكسر الصاد املهملة هو الذي حيج من خياصمه 

  سلم قال كفى بك إمثا أن ال تزال خماصما  وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  رواه الترمذي وقال حديث غريب 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املراء يف القرآن كفر  - ٢٣٧
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه ورواه الطرباين وغريه من حديث زيد بن ثابت 

ضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن عيسى عليه السالم قال إمنا األمور وعن ابن عباس ر - ٢٣٨
ثالثة أمر تبني لك رشده فاتبعه وأمر تبني غية فاجنتنبه وأمر اختلف فيه فرده إىل عامل رواه الطرباين يف الكبري بإسناد 

  ال بأس به 



  أو مواردهمكتاب الطهارة الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم 

  والترغيب يف االحنراف عن استقبال القبلة واستدبارها 
  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اتقوا الالعنني  - ٢٣٩

  قالوا وما الالعنان يا رسول اهللا قال الذي يتخلى يف طرق الناس أو يف ظلهم 
  رواه مسلم وأبو داود وغريمها 

عنني يريد األمرين اجلالبني اللعن وذلك أن من فعلهما لعن وشتم فلما كانا سببا لذلك أضيف الفعل إليهما قوله الال
  فكانا كأهنما الالعنان 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتقوا املالعن الثالث الرباز يف  - ٢٤٠
  املوارد وقارعة الطريق والظل 

واه أبو داود وابن ماجه كالمها عن أيب سعيد احلمريي عن معاذ وقال أبو داود هو مرسل يعين أن أبا سعيد مل ر
  يدرك معاذا 

  املالعن مواضع اللعن 
قال اخلطايب واملراد هنا بالظل هو الظل الذي اختذه الناس مقيال ومنزال ينزلونه وليس كل ظل حيرم قضاء احلاجة 

  صلى اهللا عليه و سلم حاجته حتت حايش من النخل وهو ال حمالة له ظل انتهى حتته فقد قضى النيب 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اتقوا املالعن  - ٢٤١

  قع ماء الثالث قيل ما املالعن الثالث يا رسول اهللا قال أن يقعد أحدكم يف ظل يستظل به أو يف طريق أو ن
  رواه أمحد 

  وعن حذيفة بن أسيد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من آذى املسلمني يف  - ٢٤٢

  طرقهم وجبت عليه لعنتهم 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 

فتينا يف وعن حممد بن سريين رضي اهللا عنه قال قال رجل اليب هريرة أفتيتنا يف كل شيء يوشك أن ت - ٢٤٣
اخلراء فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من سل سخيمته على طريق من طرق املسلمني فعليه لعنة 

  اهللا واملالئكة والناس أمجعني 
  رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي وغريمها ورواته ثقات إال حممد بن عمرو األنصاري 

  لغية قوله يوشك بكسر الشني املعجمة وفتحها 
  معناه يكاد ويسرع واخلراء والسخيمة الغائط 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم والتعريس على جواد  - ٢٤٤
  الطريق والصالة عليها فإهنا مأوى احليات والسباع وقضاء احلاجة عليها فإهنا املالعن 

   رواه ابن ماجه ورواته ثقات
  وعن مكحول رضي اهللا عنه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يبال بأبواب املساجد  - ٢٤٥

  رواه أبو داود يف مراسيله 
وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يستقبل القبلة ومل يستدبرها يف الغائط  - ٢٤٦



  كتب له حسنة وحمي عنه سيئة 
  اين ورواته رواة الصحيح رواه الطرب

قال احلافظ وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها يف اخلالء يف غري ما حديث صحيح مشهور تغين شهرته 
  عن ذكره لكونه هنيا جمردا واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  الترهيب من البول يف املاء واملغتسل واجلحر  - ٢
  نيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى أن يبال يف املاء الراكد عن جابر رضي اهللا عنه عن ال - ٢٤٧

  رواه مسلم وابن ماجه والنسائي 
  وعنه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يبال يف املاء اجلاري  - ٢٤٨

  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد جيد 

اهللا عليه و سلم قال ال ينقع بول يف طست يف  وعن بكر بن ماعز قال مسعت عبد اهللا بن يزيد حيدث عن النيب صلى
  البيت فإن املالئكة ال تدخل بيتا فيه بول منتقع وال تبولن يف مغتسلك 
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

و هريرة قال وعن محيد بن عبد الرمحن قال لقيت رجال صحب النيب صلى اهللا عليه و سلم كما صحبه أب - ٢٥٠
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ميتشط أحدنا كل يوم أو يبول يف مغتسله 

  رواه أبو داود والنسائي يف أول حديث 
وعن عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يبول الرجل يف مستحمه وقال  - ٢٥١

  إن عامة الوسواس منه 
والنسائي وابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال من حديث أشعث بن رواه أمحد 

  عبد اهللا ويقال له أشعث األعمى 
  قال احلافظ إسناده صحيح متصل وأشعث بن عبد اهللا ثقة صدوق وكذلك بقية رواته واهللا أعلم 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يبال يف  وعن قتادة عن عبد اهللا بن سرجس رضي اهللا عنه قال - ٢٥٢
  اجلحر 

  قالوا لقتادة ما يكره من البول يف اجلحر قال يقال إهنا مساكن اجلن 
  رواه أمحد وأبو داود والنسائي 

  الترهيب من الكالم على اخلالء  - ٣
يتناجى اثنان على غائطهما عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال  - ٢٥٣

  ينظر كل واحد منهما إىل عورة صاحبه فإن اهللا ميقت على ذلك 
  رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له وابن خزمية يف صحيحه ولفظه كلفظ أيب داود قال مسعت 

ن فإن اهللا عز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال خيرج الرجالن يضربان الغائط كاشفني عن عوراهتما يتحدثا
  و جل ميقت على ذلك 

رووه كلهم من رواية هالل بن عياض أو عياض بن هالل عن أيب سعيد وعياض هذا روى له أصحاب السنن وال 
  أعرفه جبرح وال عدالة وهو يف عداد اجملهولني 



رض إذا قوله يضربان الغائط قال أبو عمرو صاحب ثعلب يقال ضربت األرض إذا أتيت اخلالء وضربت يف األ
  سافرت 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال خيرج اثنان من الغائط  - ٢٥٤

  فيجلسان يتحدثان كاشفني عن عوراهتما فإن اهللا عز و جل ميقت على ذلك 
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد لني 

  رباء منه الترهيب من إصابة البول الثوب وغريه وعدم االست
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بقربين فقال إهنما ليعذبان وما  - ٢٥٥

  يعذبان يف كبري بلى إنه كبري 
  أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله 

  والنسائي وابن ماجه رواه البخاري وهذا أحد ألفاظه ومسلم وأبو داود والترمذي 
ويف رواية للبخاري وابن خزمية يف صحيحه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر حبائط من حيطان مكة أو  - ٢٥٦

املدينة فسمع صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري مث 
  من بوله وكان اآلخر ميشي بالنميمة قال بلى كان أحدمها ال يستتر 

  احلديث وبوب البخاري عليه باب من الكبائر أن ال يستتر من بوله 
  قال اخلطايب قوله وما يعذبان يف كبري معناه أهنما مل يعذبا يف أمر كان يكرب 

ية يف هاتني اخلصلتني عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعاله وهو التنزه من البول وترك النميمة ومل يرد أن املعص
  ليست بكبرية يف حق الدين وأن الذنب فيهما هني سهل 

  قال احلافظ عبد العظيم وخلوف توهم مثل هذا استدرك فقال صلى اهللا عليه و سلم بلى إنه كبري 
  واهللا أعلم 

يف البول  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عامة عذاب القرب - ٢٥٧
  فاستنزهوا من البول 

رواه البزار والطرباين يف الكبري واحلاكم والدارقطين كلهم من رواية أيب حيىي القتات عن جماهد عنه وقال الدارقطين 
  إسناده ال بأس به والقتات خمتلف يف توثيقه 

البول فإن عامة عذاب وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تنزهوا من  - ٢٥٨
  القرب من البول 

  رواه الدارقطين وقال احملفوظ مرسل 
وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم ميشي بيين وبني رجل آخر إذ أتى على  - ٢٥٩

  قربين فقال إن صاحيب هذين القربين يعذبان فائتياين جبريدة 
احيب فأتيته جبريدة فشقها نصفني فوضع يف هذا القرب واحدة ويف ذا القرب واحدة قال أبو بكرة فاستبقت أنا وص

  وقال لعله خيفف عنهما ما دامتا رطبتني إهنما يعذبان بغري كبري الغيبة والبول 
  رواه أمحد والطرباين يف األوسط واللفظ له وابن ماجه خمتصرا من رواية حبر بن مرار عن جده أيب بكرة ومل يدركه 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر عذاب القرب من البول  - ٢٦٠
  رواه أمحد وابن ماجه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني وال أعلم له علة 



  قال احلافظ وهو كما قال 
  و سلم يف يوم شديد احلر حنو بقيع الغرقد وعن أمامة رضي اهللا عنه قال مر النيب صلى اهللا عليه  - ٢٦١

قال وكان الناس ميشون خلفه قال فلما مسع صوت النعال وقر ذلك يف نفسه فجلس حىت قدمهم أمامه فلما مر 
  ببقيع الغرقد إذا بقربين قد دفنوا فيهما رجلني 

  قال فوقف النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال من دفنتم هاهنا اليوم 
  الن قالوا فالن وف

قالوا يا نيب اهللا وما ذاك قال أما أحدمها فكان ال يتنزه من البول وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة 
  فشقها مث جعلها على القربين قالوا يا نيب اهللا مل فعلت هذا قال ليخففن عنهما 

وال مترغ قلوبكم وتزيدكم يف احلديث لسمعتم قالوا يا رسول اهللا حىت مىت مها يعذبان قال غيب ال يعلمه إال اهللا ول
  ما أمسع 

  رواه أمحد واللفظ له وابن ماجه كالمها من طريق علي بن يزيد االهلاين عن القاسم عنه 
وعن عبد الرمحن بن حسنة رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يده الدرقة  - ٢٦٢

فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول املرأة فسمعه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال فوضعها مث جلس فبال إليها 
  وحيك ما علمت ما أصاب صاحب بين إسرائيل كانوا إذا أصاهبم البول قرضوه باملقاريض فنهاهم فعذب يف قربه 

  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 
شي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمررنا على قربين فقام وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كنا من - ٢٦٣

فقمنا معه فجعل لونه يتغري حىت رعد كم قميصه فقلنا ما لك يا رسول اهللا فقال أما تسمعون ما أمسع فقلنا وما ذاك 
مها ال يستنزه يا نيب اهللا قال هذان رجالن يعذبان يف قبورمها عذابا شديدا يف ذنب هني قلنا فيم ذلك قال كان أحد

من البول وكان اآلخر يؤذي الناس بلسانه وميشي بينهم بالنميمة فدعا جبريدتني من جرائد النخل فجعل يف كل قرب 
  واحدة قلنا وهل ينفعهم ذلك قال نعم خيفف عنهما ما دامتا رطبتني 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
ما اجتنابه ال إنه هني يف نفس األمر ألن النميمة حمرمة قوله يف ذنب هني يعين هني عندمها ويف ظنهما أو هني عليه

  اتفاقا 
  وعن شفي بن ماتع األصبحي رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أربعة  - ٢٦٤

يؤذون أهل النار على ما هبم من األذى يسعون بني احلميم واجلحيم يدعون بالويل والثبور يقول أهل النار بعضهم 
بعض ما بال هؤالء قد آذونا على ما بنا من األذى قال فرجل مغلق عليه تابوت من مجر ورجل جير أمعاءه ورجل ل

  يسيل فوه قيحا ودما ورجل يأكل حلمه 
قال فيقال لصاحب التابوت ما بال األبعد قد آذانا على ما بنا من األذى فيقول إن األبعد مات ويف عنقه أموال 

ء أو وفاء مث يقال للذي جير أمعاءه ما بال األبعد قد آذانا على ما بنا من األذى فيقول إن الناس ما جيد هلا قضا
  األبعد كان ال يبايل أين أصاب البول منه ال يغسله 

  وذكر بقية احلديث 
ماتع رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت وكتاب ذم الغيبة والطرباين يف الكبري بإسناد لني وأبو نعيم وقال شفي بن 



  خمتلف فيه 
  فقيل له صحبة ويأيت احلديث بتمامه يف الغيبة إن شاء اهللا تعاىل 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اتقوا البول فإنه أول ما حياسب به العبد  - ٢٦٥
  يف القرب 

  رواه الطرباين يف الكبري أيضا بإسناد ال بأس به 
الرجال احلمام بغري أزر ومن دخول النساء بأزر وغريها إال نفساء أو مريضة وما جاء يف النهي الترهيب من دخول 

  عن ذلك 
عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل  - ٢٦٦

  لته احلمام احلمام إال مبئزر ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل حلي
  رواه النسائي والترمذي وحسنه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ستفتح عليكم أرض  - ٢٦٧
  إال مريضة أو نفساء العجم وستجدون فيها بيوتا يقال هلا احلمامات فال يدخلنها الرجال إال باألزر وامنعوها النساء 

  رواه ابن ماجه وأبو داود ويف إسناده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم 

وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن دخول احلمامات مث رخص للرجال أن 
  يدخلوها يف املآزر 

  خص للنساء رواه أبو داود ومل يضعفه واللفظ له والترمذي وابن ماجه ومل ير
قال احلافظ رمحه اهللا رووه كلهم من حديث أيب عذرة عن عائشة وقد سئل أبو زرعة الرازي عن أيب عذرة هل 
يسمى فقال ال أعلم أحدا مساه وقال أبو بكر بن حازم ال يعرف هذا احلديث إال من هذا الوجه وأبو عذرة غري 

  مشهور وقال الترمذي إسناده ليس بذاك القائم 
  عنها رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول احلمام حرام على نساء أميت و - ٢٦٩

  رواه احلاكم وقال هذا حديث صحيح اإلسناد 
وعن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كان يؤمن باهللا  - ٢٧٠

كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال مبئزر ومن كان يؤمن باهللا واليوم واليوم اآلخر فليكرم جاره ومن 
  اآلخر فليقل خريا أو ليصمت ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر من نسائكم فال يدخل احلمام 

و بن حزم أن قال فنهيت بذلك إىل عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه يف خالفته فكتب إىل أيب بكر بن حممد بن عمر
  سل حممد بن ثابت عن حديثه فإنه رضي فسأله مث كتب إىل عمر فمنع النساء عن احلمام 

رواه ابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ورواه الطرباين يف الكبري واألوسط من رواية 
  عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث وليس عنده ذكر عمر بن عبد العزيز 

  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احذروا بيتا يقال له احلمام  - ٢٧١
  قالوا يا رسول اهللا إنه ينقي الوسخ قال فاستتروا 
  رواه البزار وقال رواه الناس عن طاوس مرسال 

شرط مسلم ولفظه اتقوا بيتا يقال قال احلافظ ورواته كلهم حمتج هبم يف الصحيح ورواه احلاكم وقال صحيح على 



  له احلمام 
  قالوا يا رسول اهللا إنه يذهب الدرن 

  وينفع املريض قال فمن دخله فليستتر 
  ورواه الطرباين يف الكبري بنحو احلاكم وقال يف أوله شر البيوت احلمام ترفع فيه األصوات وتكشف فيه العورات 

  الدرن بفتح الدال والراء هو الوسخ 
عن قاص األجناد بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال يا أيها الناس إين مسعت و - ٢٧٢

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقعدن على مائدة يدار عليها اخلمر ومن 
  ن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل حليلته احلمام كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال بإزار وم

  رواه أمحد 
  وقاص األجناد ال أعرفه وروي آخره أيضا عن أيب هريرة وفيه أبو خرية ال أعرفه أيضا 

  احلليلة بفتح احلاء املهملة هي الزوجة 
م دخلن على عائشة رضي اهللا وعن أيب املليح اهلذيل رضي اهللا عنه أن نساء من أهل محص أو من أهل الشأ - ٢٧٣

عنها فقالت أننت الاليت تدخلن نساءكن احلمامات مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من امرأة تضع 
  ثياهبا يف غري بيت زوجها إال هتكت الستر بينها وبني رهبا 

  ح على شرطهما رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن وأبو داود وابن ماجه واحلاكم وقال صحي
وروى أمحد وأبو يعلى والطرباين واحلاكم أيضا من طريق دراج أيب السمح عن السائب أن نساء دخلن على أم 

  سلمة رضي اهللا عنها فسألتهن من أننت قلن من أهل محص 
  قالت من أصحاب احلمامات قلن وهبا باس 

  عت ثياهبا يف غري بيتها خرق اهللا عنها ستره قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا امرأة نز
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان يؤمن باهللا واليوم  - ٢٧٤

اآلخر فال يدخل احلمام إال مبئزر ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل حليلته احلمام ومن كان يؤمن باهللا 
  م اآلخر فليسع إىل اجلمعة واليو

  ومن استغىن عنها بلهو أو جتارة استغىن اهللا عنه واهللا غين محيد 
  رواه الطرباين يف األوسط واللفظ له والبزار دون ذكر اجلمعة وفيه علي بن يزيد األهلاين 

يكون بعدي محامات وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احلمام فقال إنه س
وال خري يف احلمامات للنساء فقالت يا رسول اهللا إهنا تدخله بإزار فقال ال وإن دخلته بإزار ودرع ومخار وما من 

  امرأة تنزع مخارها يف غري بيت زوجها إال كشفت الستر فيما بينها وبني رهبا 
  رواه الطرباين يف األوسط من رواية عبد اهللا بن هليعة 

ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال وعن  - ٢٧٦
يدخل احلمام ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل حليلته احلمام من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال 

شرب عليها اخلمر من كان يؤمن باهللا واليوم يشرب اخلمر من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة ي
  اآلخر فال خيلون بامرأة ليس بينه وبينها حمرم 



  رواه الطرباين يف الكبري وفيه حيىي بن أيب سليمان املدين 
وروي عن املقدام بن معديكرب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم ستفتحون  - ٢٧٧

  ال هلا احلمامات حرام على أميت دخوهلا أفقا فيها بيوت يق
  فقالوا يا رسول اهللا إهنا تذهب الوصب وتنقي الدرن قال فإهنا حالل لذكور أميت يف األزر حرام على إناث أميت 

  رواه الطرباين 
  األفق بضم األلف وسكون الفاء وبضمها أيضا هي الناحية والوصب املرض 

   الترهيب من تأخري الغسل لغري عذر - ٦
عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال تقرهبم املالئكة جيفة  - ٢٧٨

  الكافر واملتضمخ باخللوق واجلنب إال أن يتوضأ 
رواه أبو داود عن احلسن بن أيب احلسن عن عمار ومل يسمع منه ورواه هو وغريه عن عطاء اخلراساين عن حيىي بن 

ن عمار قال قدمت على أهلي ليال وقد تشققت يداي فخلقوين بزعفران فغدوت على رسول اهللا صلى اهللا يعمر ع
  عليه و سلم فسلمت عليه فلم يرد علي السالم ومل يرحب يب وقال اذهب فاغسل عنك هذا 

املتضمخ فغسلته مث جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب يب وقال إن املالئكة ال حتضر جنازة الكافر خبري وال 
  بزعفران وال اجلنب 

  قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ 
قال احلافظ رمحه اهللا املراد باملالئكة هنا هم الذين ينزلون بالرمحة والربكة دون احلفظة فإهنم ال يفارقونه على حال 

وضوء فلم يتوضأ وقيل هو الذي من األحوال مث قيل هذا يف حق كل من أخر الغسل لغري عذر ولعذر إذا أمكنه ال
  يؤخره هتاونا وكسال ويتخذ ذلك عادة واهللا أعلم 

وعن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تدخل املالئكة بيتا فيه  - ٢٧٩
  صورة وال كلب وال جنب 

  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه 
  إسناد صحيح عن ابن عباس قال ثالثة ال تقرهبم املالئكة اجلنب والسكران واملتضمخ باخللوق وعن البزار ب - ٢٨٠
  الترغيب يف الوضوء وإسباغه  - ٧

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سؤال جربائيل إياه عن اإلسالم فقال  - ٢٨١
دا رسول اهللا وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج وتعتمر وتغتسل من اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حمم

  اجلنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان 
  قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال صدقت 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه هكذا وهو يف الصحيحني وغريمها بنحوه بغري هذا السياق 
ال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أميت يدعون يوم وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ق - ٢٨٢

  القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل 
  رواه البخاري ومسلم وقد قيل إن قوله من استطاع إىل آخره إمنا هو مدرج 



   أعلم من كالم أيب هريرة موقوف عليه ذكره غري واحد من احلفاظ واهللا
وملسلم عن أيب حازم قال كنت خلف أيب هريرة وهو يتوضأ للصالة فكان ميد يده حىت يبلغ إبطه فقلت له  - ٢٨٣

يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بين فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء مسعت 
  لية من املؤمن حيث الوضوء خليلي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تبلغ احل

ورواه ابن خزمية يف صحيحه بنحو هذا إال أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن احللية تبلغ 
  مواضع الطهور 

  احللية ما حيلى به أهل اجلنة من األساور وحنوها 
فقال السالم عليكم دار قوم مؤمنني  وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى املقربة - ٢٨٤

  وإنا إن شاء اهللا بكم عن قريب الحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا 
  قالوا أولسنا إخوانك يا رسول اهللا قال أنتم أصحايب وإخواننا الذين مل يأتوا بعد 

حمجلة بني ظهري خيل قالوا كيف تعرف من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهللا قال أرأيت لو أن رجال له خيل غر 
  دهم هبم أال يعرف خيله قالوا بلى يا رسول اهللا 

  قال فإهنم يأتون غرا حمجلني من الوضوء وأنا فرطهم على احلوض 
  رواه مسلم وغريه 

وعن زر عن عبد اهللا رضي اهللا عنه أهنم قالوا يا رسول اهللا كيف تعرف من مل تر من أمتك قال غر  - ٢٨٥
  لوضوء حمجلون بلق من آثار ا

  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه ورواه أمحد والطرباين بإسناد جيد حنوه من حديث أيب أمامة 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا أول من يؤذن له بالسجود  - ٢٨٦

ن بني األمم ومن خلفي مثل ذلك وعن مييين مثل يوم القيامة وأنا أول من يرفع رأسه فأنظر بني يدي فأعرف أميت م
  ذلك وعن مشايل مثل ذلك 

فقال رجل كيف تعرف أمتك يا رسول اهللا من بني األمم فيما بني نوح إىل أمتك قال هم غر حمجلون من أثر 
  الوضوء ليس الحد كذلك غريهم وأعرفهم أهنم يؤتون كتبهم بأمياهنم وأعرفهم تسعى بني أيديهم ذريتهم 

  اه أمحد ويف إسناده ابن هليعة وهو حديث حسن يف املتابعات رو

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه 
ل خطيئة خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء أو مع آخر قطر املاء فإذا غسل يديه خرج من يديه ك

كانت بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء أو مع 
  آخر قطر املاء حىت خيرج نقيا من الذنوب 

  رواه مالك ومسلم والترمذي وليس عند مالك والترمذي غسل الرجلني 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال قال ر - ٢٨٨

  خرجت خطاياه من جسده حىت خترج من حتت أظفاره 
ويف رواية أن عثمان توضأ مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ مثل وضوئي هذا مث قال من توضأ 

   هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صالته ومشيه إىل املسجد نافلة
رواه مسلم والنسائي خمتصرا ولفظه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من امرىء يتوضأ فيحسن 



  وضوءه إال غفر له ما بينه وبني الصالة األخرى حىت يصليها 
وإسناده على شرط الشيخني ورواه ابن خزمية يف صحيحه خمتصرا بنحو رواية النسائي ورواه ابن ماجه أيضا 

  تصار وزاد يف آخره وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال يغتر أحد باخ
  ويف لفظ النسائي قال من أمت الوضوء كما أمره اهللا فالصلوات اخلمس كفارات ملا بينهن 

وعنه رضي اهللا عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء مث قال من توضأ مثل وضوئي هذا مث أتى املسجد فركع  - ٢٨٩
  غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تغتروا ركعتني مث جلس 

  رواه البخاري وغريه 
وعنه رضي اهللا عنه أيضا أنه دعا مباء فتوضأ مث ضحك فقال الصحابه أال تسألوين ما أضحكين فقالوا ما  - ٢٩٠

وضأ كما توضأت مث ضحك فقال أال أضحكك يا أمري املؤمنني قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ت
تسألوين ما أضحكك فقالوا ما أضحكك يا رسول اهللا فقال إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط اهللا عنه كل 

  خطيئة أصاهبا 

  بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك 
  زاد فيه فإذا مسح رأسه كان كذلك رواه أمحد بإسناد جيد وأبو يعلى ورواه البزار بإسناد صحيح و

وعن محران رضي اهللا تعاىل عنه قال دعا عثمان رضي اهللا عنه بوضوء وهو يريد اخلروج إىل الصالة يف ليلة  - ٢٩١
باردة فجئته مباء فغسل وجهه ويديه فقلت حسبك اهللا والليلة شديدة الربد فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  عبد الوضوء إال غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سلم يقول ال يسبغ 
  رواه البزار بإسناد حسن 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اخلصلة الصاحلة تكون يف  - ٢٩٢
  ته له نافلة الرجل فيصلح اهللا هبا عمله كله وطهور الرجل لصالته يكفر اهللا بطهوره ذنوبه وتبقى صال

  رواه أبو يعلى والبزار والطرباين يف األوسط من رواية بشار بن احلكم 
وعن عبد اهللا الصناحبي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا توضأ العبد فمضمض  - ٢٩٣

ا من وجهه حىت خترج خرجت اخلطايا من فيه فإذا استنثر خرجت اخلطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت اخلطاي
من حتت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت اخلطايا من يديه حىت خترج من حتت أظفار يديه فإذا مسح برأسه 

خرجت اخلطايا من رأسه حىت خترج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت اخلطايا من رجليه حىت خترج من حتت أظفار 
  رجليه مث كان مشيه إىل املسجد وصالته نافلة 

  رواه مالك والنسائي وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما وال علة له والصناحبي صحايب مشهور 
وعن عمرو بن عنبسة السلمي رضي اهللا عنه قال كنت وأنا يف اجلاهلية أظن أن الناس على ضاللة وأهنم  - ٢٩٤

دت على راحليت فقدمت عليه فإذا ليسوا على شيء وهم يعبدون األوثان فسمعت برجل يف مكة خيرب أخبارا فقع
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث إىل أن قال فقلت يا نيب اهللا فالوضوء حدثين عنه فقال ما منكم 
  رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إال خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه مث إذا غسل وجهه 

أطراف حليته مع املاء مث يغسل يديه إىل املرفقني إال خرت خطايا يديه من  كما أمره اهللا إال خرت خطايا وجهه من
أنامله مع املاء مث ميسح رأسه إال خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع املاء مث يغسل رجليه إىل الكعبني إال خرت 



الذي هو له أهل وفرغ قلبه هللا خطايا رجليه من أنامله مع املاء فإن هو قام وصلى فحمد اهللا تعاىل وأثىن عليه وجمده ب
  تعاىل إال انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه 

  رواه مسلم 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أميا رجل قام إىل وضوئه يريد  - ٢٩٥

ثر نزلت خطيئته من الصالة مث غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة فإذا مضمض واستنشق واستن
لسانه وشفتيه مع أول قطرة فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من مسعه وبصره مع أول قطرة فإذا غسل يديه إىل 

  املرفقني ورجليه إىل الكعبني سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه 
  قال فإذا قام إىل الصالة رفع اهللا درجته وإن قعد قعد ساملا 

طريق عبد احلميد بن هبرام عن شهر بن حوشب وقد حسنها الترمذي لغري هذا املنت وهو إسناد رواه أمحد وغريه من 
  حسن يف املتابعات ال بأس به 

ويف رواية له أيضا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه  - ٢٩٦
 صالة مفروضة غفر له يف ذلك اليوم ما مشت إليه رجله ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه وغسل رجليه مث قام إىل

  وقبضت عليه يداه ومسعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء 
  قال واهللا لقد مسعته من نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ال أحصيه 

يه و سلم قال الوضوء يكفر ما ورواه أيضا بنحوه من طريق صحيح وزاد فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عل - ٢٩٧
  قبله مث تصري الصالة نافلة 

ويف أخرى له قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا توضأ الرجل املسلم خرجت ذنوبه من مسعه وبصره  - ٢٩٨
  ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له 

  وإسناد هذه حسن 
  فر عنه ما عملت ليداه فإذا ويف أخرى له أيضا إذا توضأ املسلم فغسل يديه ك - ٢٩٩

غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه وإذا مسح برأسه كفر به ما مسعت أذناه فإذا غسل رجليه كفر عنه ما 
  مشت إليه قدماه مث يقوم إىل الصالة فهي فضيلة 

  وإسناد هذه حسن أيضا 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال سبع مرات ويف رواية للطرباين يف الكبري قال أبو أمامة لو مل أمسعه من ر - ٣٠٠

  ما حدثت به 
  قال إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب اإلمث من مسعه وبصره ويديه ورجليه وإسناده حسن أيضا 

وعن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي اهللا عنه قال ما أدري كم حدثنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٣٠١
من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حىت يسيل املاء على ذقنه مث يغسل ذراعيه  أزواجا أو أفرادا قال ما

  حىت يسيل املاء على مرفقيه مث غسل رجليه حىت يسيل املاء من كعبيه مث يقوم فيصلي إال غفر له ما سلف من ذنبه 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد لني 

  و جمتمع اللحيني من أسفلهما الذقن بفتح الذال املعجمة والقاف أيضا وه
وعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطهور شطر اإلميان  - ٣٠٢

واحلمد هللا متأل امليزان وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض والصالة نور والصدقة برهان 



  لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها  والصرب ضياء والقرآن حجة
رواه مسلم والترمذي وابن ماجه إال أنه قال إسباغ الوضوء شطر اإلميان ورواه النسائي دون قوله كل الناس يغدو 

  إىل آخره 
  قال احلافظ عبد العظيم وقد أفردت هلذا احلديث وطرقه وحكمه وفوائده جزءا مفردا 

قبة بن عامر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء وعن ع - ٣٠٣
  مث يقوم يف صالته فيعلم ما يقول إال انفتل وهو كيوم ولدته أمه 

  احلديث 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزمية واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد 

ي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إسباغ الوضوء يف املكاره وعن عل - ٣٠٤
  وإعمال األقدام إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة يغسل اخلطايا غسال 

  رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
نه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أال أدلكم على ما ميحو اهللا به وعن أيب هريرة رضي اهللا ع - ٣٠٥

  اخلطايا ويرفع به الدرجات 
قالوا بلى يا رسول اهللا قال إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم 

  الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط 
لترمذي والنسائي وابن ماجه مبعناه ورواه ابن ماجه أيضا وابن حبان يف صحيحه من حديث رواه مالك ومسلم وا

أيب سعيد اخلدري إال أهنما قاال فيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أدلكم على ما يكفر اهللا به اخلطايا 
الوضوء على املكروهات وكثرة اخلطا ويزيد به يف احلسنات ويكفر به الذنوب قالوا بلى يا رسول اهللا قال إسباغ 

  إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط 
  رواه ابن حبان يف صحيحه عن شرحبيل بن سعد عنه 

وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أسبغ الوضوء يف الربد  - ٣٠٦
  ن الشديد كان له من األجر كفال

  رواه الطرباين يف األوسط 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين الليلة آت من ريب قال يا  - ٣٠٧

حممد أتدري فيم خيتصم املأل األعلى قلت نعم يف الكفارات والدرجات ونقل األقدام للجماعات وإسباغ الوضوء يف 
  بعد الصالة ومن حافظ عليهن عاش خبري ومات خبري وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه السربات وانتظار الصالة 

  رواه الترمذي يف حديث يأيت بتمامه إن شاء اهللا تعاىل يف صالة اجلماعة وقال حديث حسن 
  السربات مجع سربة وهي شدة الربد 

من توضأ واحدة فتلك وظيفة وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٣٠٨
  الوضوء اليت ال بد منها ومن توضأ اثنني فله كفالن من األجر ومن توضأ ثالثا فذلك وضوئي ووضوء األنبياء قبلي 

رواه اإلمام أمحد وابن ماجه ويف إسنادمها زيد العمي وقد وثق وبقية رواة أمحد رواة الصحيح ورواه ابن ماجه أطول 
  إسناد ضعيف منه من حديث ابن عمر ب



وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أمت الوضوء كما أمره اهللا  - ٣٠٩
  فالصلوات املكتوبات كفارات ملا بينهن رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح 

ل من توضأ كما أمر وصلى وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقو - ٣١٠
  كما أمر غفر له ما تقدم من عمل 

  رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه 
  الترغيب يف احملافظة على الوضوء وجتديده  - ٨

صوا واعلموا أن خري عن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استقيموا ولن حت - ٣١١
  أعمالكم الصالة ولن حيافظ على الوضوء إال مؤمن 

رواه ابن ماجه بإسناد صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرطهما وال علة له سوى وهم أيب بالل األشعري ورواه 
  ة ابن حبان يف صحيحه من غري طريق أيب بالل وقال يف أوله سددوا وقاربوا واعلموا أن خري أعمالكم الصال

احلديث ورواه ابن ماجه أيضا من حديث ليث هو ابن أيب سليم عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر من حديث أيب 
  حفص الدمشقي وهو جمهول عن أيب أمامة يرفعه 

وعن ربيعة اجلرشي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال استقيموا ونعما إن استقمتم وحافظوا على الوضوء فإن 
  الصالة وحتفظوا من األرض فإهنا أمكم وإنه ليس أحد عامل عليها خريا أو شرا إال وهي خمربة به خري أعمالكم 

  رواه الطرباين يف الكبري من رواية ابن هليعة 
قال اململي احلافظ عبد العظيم وربيعة اجلرشي خمتلف يف صحبته وروى عن عائشة وسعد وغريمها قتل يوم مرج 

  راهط 
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن أشق على أميت ألمرهتم وعن أيب هريرة  - ٣١٣

  عند كل صالة بوضوء ومع كل وضوء بسواك 
  رواه أمحد بإسناد حسن 

وعن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما قال أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فدعا  - ٣١٤
ل مب سبقتين إىل اجلنة إين دخلت البارحة اجلنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بالل يا رسول اهللا بالال فقال يا بال

  ما أذنت قط إال صليت ركعتني وال أصابين حدث قط إال توضأت عنده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلذا 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من توضأ على طهر وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كا - ٣١٥
  كتب له عشر حسنات 

  رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
  قال احلافظ وأما احلديث الذي يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال الوضوء على الوضوء نور على نور 

  م ولعله من كالم بعض السلف واهللا أعلم فال حيضرين له أصل من حديث النيب صلى اهللا عليه و سل
  الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا  - ٩

قال اإلمام أبو بكر بن أيب شيبة رمحه اهللا ثبت لنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال وضوء ملن مل يسم  - ٣١٦
  اهللا 



  كذا قال 
  صلى اهللا عليه و سلم ال صالة ملن ال وضوء وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا  - ٣١٧

  له وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه 
  رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والطرباين واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

قال احلافظ عبد العظيم وليس كما قال فإهنم رووه عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أيب هريرة وقد قال 
ريه ال يعرف لسلمة مساع من أيب هريرة وال ليعقوب مساع من أبيه انتهى وأبو سلمة أيضا ال يعرف ما البخاري وغ

  روي عنه غري ابنه يعقوب فأين شرط الصحة 
وعن رباح بن عبد الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا  - ٣١٨

   يذكر اسم اهللا عليه عليه و سلم يقول ال وضوء ملن مل
رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي قال حممد بن إمساعيل يعين البخاري أحسن شيء يف 
  هذا الباب حديث رباح بن عبد الرمحن عن جدته عن أبيها قال الترمذي وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 

   يسلم شيء منها عن مقال قال احلافظ ويف الباب أحاديث كثرية ال
وقد ذهب احلسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إىل وجوب التسمية يف الوضوء حىت إنه إذا تعمد تركها أعاد 
الوضوء وهو رواية عن اإلمام أمحد وال شك أن األحاديث اليت وردت فيها وإن كان ال يسلم شيء منها عن مقال 

  ة واهللا أعلم فإهنا تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قو

  الترغيب يف السواك وما جاء يف فضله 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لوال أن أشق على أميت ألمرهتم  - ٣١٩

  بالسواك مع كل صالة 
  رواه البخاري واللفظ له ومسلم إال أنه قال عند كل صالة 

حه إال أنه قال مع الوضوء عند كل صالة ورواه أمحد وابن خزمية يف والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحي
  صحيحه وعندمها ألمرهتم بالسواك مع كل وضوء 

وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن أشق على أميت  - ٣٢٠
  ألمرهتم بالسواك مع كل وضوء 

  سناد حسن رواه الطرباين يف األوسط بإ
وعن زينب بنت جحش رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لوال أن أشق  - ٣٢١

  على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة كما يتوضؤون 
لى رواه أمحد بإسناد جيد ورواه البزار والطرباين يف الكبري من حديث العباس بن عبد املطلب ولفظه لوال أن أشق ع

  أميت لفرضت عليهم السواك عند كل صالة كما فرضت عليهم الوضوء 
ورواه أبو يعلى بنحوه وزاد فيه وقالت عائشة رضي اهللا عنها وما زال النيب صلى اهللا عليه و سلم يذكر السواك 

  حىت خشيت أن ينزل فيه قرآن 
  سواك مطهرة للفم مرضاة للرب وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال - ٣٢٢

رواه النسائي وابن خزمية يف صحيحيهما ورواه البخاري معلقا جمزوما وتعليقاته اجملزومة صحيحة ورواه الطرباين يف 



  األوسط والكبري من حديث ابن عباس وزاد فيه وجمالة للبصر 
  لم أربع من سنن وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س - ٣٢٣

  املرسلني اخلتان والتعطر والسواك والنكاح 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم  - ٣٢٤
  مرضاة للرب تبارك وتعاىل 

  رواه أمحد من رواية ابن هليعة 
بن هاىنء قال قلت لعائشة رضي اهللا عنها بأي شيء كان يبدأ النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا وعن شريح  - ٣٢٥

  دخل بيته قالت بالسواك 
  رواه مسلم وغريه 

وعن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قال ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج من بيته لشيء  - ٣٢٦
  من الصالة حىت يستاك 

  اين بإسناد ال بأس به رواه الطرب
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالليل ركعتني ركعتني مث  - ٣٢٧

  ينصرف فيستاك 
  رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات 

لسواك مطهرة للفم وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تسوكوا فإن ا - ٣٢٨
مرضاة للرب ما جاءين جربيل إال أوصاين بالسواك حىت لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أميت ولوال أين أخاف أن 

  أشق على أميت لفرضته عليهم وإين ألستاك حىت خشيت أن أحفي مقادم فمي 
  رواه ابن ماجه من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه 

 عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لقد أمرت بالسواك حىت ظننت أنه وعن ابن عباس رضي اهللا - ٣٢٩
  ينزل علي فيه قرآن أو وحي 

  رواه أبو يعلى وأمحد ولفظه قال لقد أمرت بالسواك حىت خشيت أن يوحى إيل فيه شيء 
  ورواته ثقات 

  ه و سلم أمرت بالسواك وعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي - ٣٣٠

  حىت خشيت أن يكتب علي 
  رواه أمحد والطرباين وفيه ليث بن أيب سليم 

وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما زال جربيل يوصيين بالسواك  - ٣٣١
  حىت خفت على أضراسي 
  رواه الطرباين بإسناد لني 

عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لزمت السواك حىت خشيت أن وعن عائشة رضي اهللا  - ٣٣٢
  يدرد يف 



رواه الطرباين يف األوسط ورواته رواة الصحيح ورواه البزار من حديث أنس ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم لقد أمرت بالسواك حىت خشيت أن أدرد 

  الدرد سقوط األسنان 
ي اهللا عنه أنه أمر بالسواك وقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن العبد إذا تسوك مث وعن علي رض - ٣٣٣

قام يصلي قام امللك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة حنوها حىت يضع فاه على فيه فما خيرج من فيه شيء 
  من القرآن إال صار يف جوف امللك فطهروا أفواهكم للقرآن 

  بإسناد جيد ال بأس به وروى ابن ماجه بعضه موقوفا ولعله أشبه رواه البزار 
وعن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فضل  - ٣٣٤

  الصالة بالسواك على الصالة بغري سواك سبعون ضعفا 
يف القلب من هذا اخلرب شيء فإين أخاف أن يكون حممد  رواه أمحد والبزار وأبو يعلى وابن خزمية يف صحيحه وقال

بن إسحاق مل يسمعه من ابن شهاب ورواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم كذا قال وحممد بن إسحاق إمنا 
  أخرج له مسلم يف املتابعات 

 بسواك أحب وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ألن أصلي ركعتني - ٣٣٥
  إيل من أن أصلي سبعني ركعة بغري سواك 

  رواه أبو نعيم يف كتاب السواك بإسناد جيد 
وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتان بالسواك أفضل من سبعني  - ٣٣٦

  ركعة بغري سواك 
  رواه أبو نعيم أيضا بإسناد حسن 

  والترهيب من تركه وترك اإلسباغ إذا أخل بشيء من القدر الواجب  الترغيب يف ختليل األصابع
عن أيب أيوب يعين األنصاري رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال حبذا  - ٣٣٧

  املتخللون من أميت 
  قال وما املتخللون يا رسول اهللا قال املتخللون يف الوضوء واملتخللون من الطعام 

أما ختليل الوضوء فاملضمضة واالستنشاق وبني األصابع وأما ختليل الطعام فمن الطعام إنه ليس شيء أشد على 
  امللكني من أن يريا بني أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي 

 صلى رواه الطرباين يف الكبري ورواه أيضا هو واإلمام أمحد كالمها خمتصرا عن أيب أيوب وعطاء قاال قال رسول اهللا
  اهللا عليه و سلم حبذا املتخللون من أميت يف الوضوء والطعام 

  ورواه يف األوسط من حديث أنس 
  ومدار طرقه كلها على واصل بن عبد الرمحن الرقاشي وقد وثقه شعبة وغريه 

نه نظافة وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ختللوا فإ - ٣٣٨
  والنظافة تدعو إىل اإلميان واإلميان مع صاحبه يف اجلنة 

  رواه الطرباين يف األوسط هكذا مرفوعا ووقفه يف الكبري على ابن مسعود بإسناد حسن وهو األشبه 
وروي عن واثلة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مل خيلل أصابعه باملاء خللها اهللا  - ٣٣٩

  لنار يوم القيامة با



  رواه الطرباين يف الكبري 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتنتهكن األصابع  - ٣٤٠

  بالطهور أو لتنتهكنها النار 
  رواه الطرباين يف األوسط مرفوعا ووقفه يف الكبري على ابن مسعود بإسناد واهللا أعلم 

  رواية له يف الكبري موقوفة قال خللوا األصابع اخلمس ال حيشوها اهللا نارا ويف  - ٣٤١
  قوله لتنتهكن أي لتبالغن يف غسلها أو لتبالغن النار يف إحراقها والنهك املبالغة يف كل شيء 

  ن النار وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال مل يغسل عقبيه فقال ويل لألعقاب م
ويف رواية أن أبا هريرة رأى قوما يتوضؤون من الطهرة فقال أسبغوا الوضوء فإين مسعت أبا القاسم صلى  - ٣٤٣

  اهللا عليه و سلم قال ويل لألعقاب من النار أو ويل للعراقيب من النار 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه خمتصرا 

من النار مث قال وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ويل  وروى الترمذي منه ويل لألعقاب - ٣٤٤
  لألعقاب وبطون األقدام من النار 

قال احلافظ وهذا احلديث الذي أشار إليه الترمذي رواه الطرباين يف الكبري وابن خزمية يف صحيحه من حديث عبد 
  ليه اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي مرفوعا ورواه أمحد موقوفا ع

  وعن أيب اهليثم قال رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتوضأ فقال بطن القدم يا أبا اهليثم  - ٣٤٥
  رواه الطرباين يف الكبري وفيه ابن هليعة 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى قوما وأعقاهبم تلوح  - ٣٤٦
  من النار أسبغوا الوضوء فقال ويل لألعقاب 

  رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه ورواه البخاري بنحوه 
  ويف رواية فتردد يف آية فلما انصرف قال إنه لبس علينا القرآن إن أقواما  - ٣٤٨

  منكم يصلون معنا ال حيسنون الوضوء فمن شهد الصالة معنا فليحسن الوضوء 
  ال الروايتني حمتج هبم يف الصحيح ورواه النسائي عن أيب روح عن رجل رواه أمحد هكذا ورج

وعن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إهنا ال تتم صالة الحد  - ٣٤٩
  حىت يسبغ الوضوء كما أمر اهللا يغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وميسح برأسه ورجليه إىل الكعبني 

  اه ابن ماجه بإسناد جيد رو
  الترغيب يف كلمات يقوهلن بعد الوضوء  - ١٢
روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما منكم من أحد يتوضأ  - ٣٥٠

إال فيبلغ أو فيسبغ الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
  فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء 

  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وقاال فيحسن الوضوء 
فذكره ورواه الترمذي كأيب داود وزاد اللهم اجعلين من التوابني وزاد أبو داود مث يرفع طرفه إىل السماء مث يقول 

  واجعلين من املتطهرين 



  احلديث وتكلم فيه 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ سورة الكهف  - ٣٥١

آخرها مث خرج الدجال مل يضره ومن توضأ  كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إىل مكة ومن قرأ عشر آيات من
  فقال سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب يف رق 

  مث جعل يف طابع فلم يكسر إىل يوم القيامة 
عت رواه الطرباين يف األوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له ورواه النسائي وقال يف آخره ختم عليها خبامت فوض

  حتت العرش فلم تكسر إىل يوم القيامة 
  وصوب وقفه على أيب سعيد 

وروي عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من توضأ فغسل 
مث مل يديه مث مضمض ثالثا واستنشق ثالثا وغسل وجهه ثالثا ويديه إىل املرفقني ثالثا ومسح رأسه مث غسل رجليه 

  يتكلم حىت يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله غفر له ما بني الوضوءين 
  رواه أبو يعلى والدارقطين 

  الترغيب يف ركعتني بعد الوضوء  - ١٣
حدثين بأرجى عمل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لبالل يا بالل  - ٣٥٣

  عملته يف اإلسالم إين مسعت دف نعليك بني يدي يف اجلنة 
قال ما عملت عمال أرجى عندي من أين مل أتطهر طهورا يف ساعة من ليل أو هنار إال صليت بذلك الطهور ما كتب 

  يل أن أصلي 
  رواه البخاري ومسلم 

  الدف بالضم صوت النعل حال املشي 
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من أحد يتوضأ فيحسن وعن عقبة بن عامر  - ٣٥٤

  الوضوء ويصلي ركعتني يقبل بقلبه ووجهه عليهما إال وجبت له اجلنة 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه يف حديث 

  رأى عثمان بن عفان رضي وعن محران موىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أنه  - ٣٥٦

اهللا عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثالث مرات مث أدخل ميينه يف الوضوء مث متضمض واستنشق 
واستنثر مث غسل وجهه ثالثا ويديه إىل املرفقني ثالثا مث مسح برأسه مث غسل رجليه ثالثا مث قال رأيت رسول اهللا 

حنو وضوئي هذا مث قال من توضأ حنو وضوئي هذا مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ 
  نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من توضأ فأحسن  - ٣٥٧
  يشك سهل حيسن الركوع واخلشوع مث استغفر اهللا غفر له الوضوء مث قام فصلى ركعتني أو أربعا 

  رواه أمحد بإسناد حسن 



  كتاب الصالة الترغيب يف األذان وما جاء يف فضله

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث 
ستهموا ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح مل جيدوا إال أن يستهموا عليه ال

  ألتومها ولو حبوا 
  رواه البخاري ومسلم 

  قوله الستهموا أي القترعوا والتهجري هو التبكري إىل الصالة 
ما يف التأذين وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو يعلم الناس  - ٣٥٩

  لتضاربوا عليه بالسيوف 
  رواه أمحد ويف إسناده ابن هليعة 

وعن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال له إين أراك  - ٣٦٠
يسمع مدى صوت  حتب الغنم والبادية فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت للصالة فارفع صوتك بالنداء فإنه ال

  املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة 
  قال أبو سعيد مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه وزاد وال حجر وال شجر إال شهد له وابن خزمية يف صحيحه ولفظه 
ل ال يسمع صوته شجر وال مدر وال حجر وال جن وال إنس إال قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقو

  شهد له 
  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغفر للمؤذن منتهى  - ٣٦١

  أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس مسعه 
  كل رطب ويابس  رواه أمحد بإسناد صحيح والطرباين يف الكبري والبزار إال أنه قال وجييبه

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فال املؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل  - ٣٦٢
  رطب ويابس 

  رواه أمحد واللفظ له وأبو داود وابن خزمية يف صحيحه وعندمها ويشهد له كل رطب ويابس 
  والنسائي وزاد فيه وله مثل أجر من صلى معه 

جه وعنده يغفر له مد صوته ويستغفر له كل رطب ويابس وشاهد الصالة تكتب له مخس وعشرون حسنة وابن ما
  ويكفر عنه ما بينهما 

قال اخلطايب رمحه اهللا مدى الشيء غايته واملعىن أنه يستكمل مغفرة اهللا تعاىل إذا استوىف وسعه يف رفع الصوت فيبلغ 
  ت الغاية من املغفرة إذا بلغ الغاية من الصو

  قال احلافظ رمحه اهللا ويشهد هلذا القول رواية من قال يغفر له مد صوته 
  بتشديد الدال أي بقدر مدة صوته 

قال اخلطايب رمحه اهللا وفيه وجه آخر وهو أنه كالم متثيل وتشبيه يريد أن الكالم الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر 
  متأل تلك املسافة غفرها اهللا انتهى  أن يكون ما بني أقصاه وبني مقامه الذي هو فيه ذنوب

وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا ومالئكته يصلون على  - ٣٦٣



  الصف املقدم واملؤذن يغفر له مدى صوته وصدقه من مسعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه 
رواه الطرباين عن أيب أمامة ولفظه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه أمحد والنسائي بإسناد حسن جيد و

  املؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه 
  وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يد الرمحن فوق رأس  - ٣٦٤

  املؤذن وإنه ليغفر له مدى صوته أين بلغ 
  اين يف األوسط رواه الطرب

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم  - ٣٦٥
  أرشد األئمة واغفر للمؤذنني 

  رواه أبو داود والترمذي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما إال أهنما قاال فأرشد اهللا األئمة وغفر للمؤذنني 
  خزمية رواية كرواية أيب داود  والبن
ويف أخرى له قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤذنون أمناء واألئمة ضمناء اللهم اغفر للمؤذنني  - ٣٦٦

  وسدد األئمة 
  ثالث مرات 

  ورواه أمحد من حديث أيب أمامة بإسناد حسن 
ليه و سلم يقول اإلمام ضامن واملؤذن وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع - ٣٦٧

  مؤمتن فأرشد اهللا األئمة وعفا عن املؤذنني 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان  - ٣٦٨
ثوب أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حىت خيطر بني املرء  وله ضراط حىت ال يسمع التأذين فإذا قضي األذان أقبل فإذا

  ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا ملا مل يكن يذكر من قبل حىت يظل الرجل ما يدري كم صلى 
  رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

ذن يف صالة الفجر الصالة خري من قال اخلطايب رمحه اهللا التثويب هنا اإلقامة والعامة ال تعرف التثويب إال قول املؤ
النوم ومعىن التثويب اإلعالم بالشيء واإلنذار بوقوعه وإمنا مسيت اإلقامة تثويبا ألنه إعالم بإقامة الصالة واألذان 

  إعالم بوقت الصالة 
ء وعن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الشيطان إذا مسع الندا - ٣٦٩

  بالصالة ذهب حىت يكون مكان الروحاء 
  قال الراوي والروحاء من املدينة على ستة وثالثني ميال 

  رواه مسلم 
  وعن معاوية رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول املؤذنون أطول  - ٣٧٠

  الناس أعناقا يوم القيامة 
  ث أيب هريرة رضي اهللا عنه رواه مسلم ورواه ابن حبان يف صحيحه من حدي

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أقسمت لربرت إن  - ٣٧١



  أحب عباد اهللا إىل اهللا لرعاة الشمس والقمر 
  يعين املؤذنني وإهنم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم 

  رواه الطرباين يف األوسط 
أيب أوىف رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن خيار عباد اهللا الذين يراعون  وعن ابن - ٣٧٢

  الشمس والقمر والنجوم لذكر اهللا 
رواه الطرباين واللفظ له والبزار واحلاكم وقال صحيح اإلسناد مث رواه موقوفا وقال هذا ال يفسد األول ألن ابن 

  ى عيينة حافظ وكذلك ابن املبارك انته
  ورواه أبو حفص بن شاهني وقال تفرد به ابن عيينة عن مسعر وحدث به غريه وهو حديث غريب صحيح 

وروي عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن املؤذنني وامللبني خيرجون من  - ٣٧٣
  قبورهم يؤذن املؤذن ويليب املليب 

  رواه الطرباين يف األوسط 
  ن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة على كثبان املسك وع - ٣٧٤

  وأراه قال يوم القيامة 
زاد يف رواية يغبطهم األولون واآلخرون عبد أدى حق اهللا وحق مواليه ورجل أم قوما وهم به راضون ورجل ينادي 

  بالصلوات اخلمس يف كل يوم وليلة 
  د والترمذي من رواية سفيان عن أيب اليقظان عن زاذان عنه وقال حديث حسن غريب رواه أمح

قال احلافظ وأبو اليقظان واه وقد روى عنه الثقات وامسه عثمان بن قيس قاله الترمذي وقيل عثمان بن عمري وقيل 
  به عثمان بن أيب محيد وقيل غري ذلك ورواه الطرباين يف األوسط والصغري بإسناد ال بأس 

ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يهوهلم الفزع األكرب وال يناهلم احلساب هم على  - ٣٧٥
  كثب من مسك حىت يفرغ من حساب اخلالئق رجل قرأ القرآن ابتغاء 

ني ربه وفيما وجه اهللا وأم به قوما وهم به راضون وداع يدعو إىل الصالة ابتغاء وجه اهللا وعبد أحسن فيما بينه وب
  بينه وبني مواليه 
  ورواه يف الكبري 

ولفظه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال لو مل أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال مرة ومرة  - ٣٧٦
ومرة حىت عد سبع مرات ملا حدثت به مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ثالثة على كثبان املسك يوم 

 يهوهلم الفزع وال يفزعون حني يفزع الناس رجل علم القرآن فقام به يطلب به وجه اهللا وما عنده ورجل القيامة ال
  نادى يف كل يوم وليلة مخس صلوات يطلب وجه اهللا وما عنده ومملوك مل مينعه رق الدنيا من طاعة ربه 

رجال وهو يف مسري له يقول اهللا  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم - ٣٧٧
  أكرب اهللا أكرب 

  فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الفطرة 
  فقال أشهد أن ال إله إال اهللا قال خرج من النار فاستبق القوم إىل الرجل 

  فإذا راعي غنم حضرته الصالة فقام يؤذن 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه وهو يف مسلم بنحوه 



  هريرة رضي اهللا عنه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام بالل ينادي  عن أيب - ٣٧٨
  فلما سكت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال مثل هذا يقينا دخل اجلنة 

  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه 
ليه و سلم فقال علمين أو دلين وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا ع - ٣٧٩

  على عمل يدخلين اجلنة قال كن مؤذنا قال ال أستطيع قال كن إماما قال ال أستطيع فقال فقم بإزاء اإلمام 
  رواه البخاري يف تارخيه والطرباين يف األوسط 

كالشهيد  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤذن احملتسب - ٣٨٠
  املتشحط يف دمه يتمىن على اهللا ما يشتهي بني األذان واإلقامة 

  رواه الطرباين يف األوسط ورواه يف الكبري 
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤذن احملتسب كالشهيد  - ٣٨١

  ا إبراهيم بن رستم وقد وثق املتشحط يف دمه إذا مات مل يدود يف قربه وفيهم

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أذن يف قرية أمنها اهللا عز و 
  جل من عذابه ذلك اليوم 

  رواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة 
 عليه و سلم أميا قوم نودي ورواه يف الكبري من حديث معقل بن يسار ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا - ٣٨٣

فيهم باألذان صباحا إال كانوا يف أمان اهللا حىت ميسوا وأميا قوم نودي فيهم باألذان مساء إال كانوا يف أمان اهللا حىت 
  يصبحوا 
وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يعجب ربك من راعي  - ٣٨٤

  شظية للجبل يؤذن بالصالة ويصلي  غنم على رأس
  فيقول اهللا عز و جل انظروا إىل عبدي هذا يؤذن ويقيم الصالة خياف مين قد غفرت لعبدي وأدخلته اجلنة 

  رواه أبو داود والنسائي 
الشظية بفتح الشني وكسر الظاء معجمتني وبعدمها ياء مثناة حتت مشددة وتاء تأنيث هي القطعة تنقطع من اجلبل 

  تنفصل منه ومل 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أذن اثنيت عشرة سنة وجبت له  - ٣٨٥

  اجلنة وكتب له بتأذينه يف كل يوم ستون حسنة وبكل إقامة ثالثون حسنة 
  رواه ابن ماجه والدارقطين واحلاكم وقال صحيح على شرط البخاري 

فإن عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث وإن كان فيه كالم فقد روى عنه البخاري يف قال احلافظ وهو كما قال 
  الصحيح 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أذن حمتسبا سبع سنني  - ٣٨٦

  كتب له براءة من النار 
  ورواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث غريب 

ن الفارسي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان الرجل بأرض قي وعن سلما - ٣٨٧
  فحانت الصالة فليتوضأ فإن مل جيد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن 



  أذن وأقام صلى خلفه من جنود اهللا ما ال يرى طرفاه 
  يب عثمان النهدي عنه رواه عبد الرزاق يف كتابه عن ابن التميمي عن أبيه عن أ

  القي بكسر القاف وتشديد الياء هي األرض القفر 
  الترغيب يف إجابة املؤذن ومباذا جييبه وما يقول بعد األذان  - ٢

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل  - ٣٨٨
  ما يقول املؤذن 

  خاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رواه الب
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا مسعتم  - ٣٨٩

 املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا هبا عشرا مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإهنا
  منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال املؤذن اهللا أكرب اهللا  - ٣٩٠

  أحدكم اهللا أكرب اهللا أكرب مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا  أكرب فقال
قال أشهد أن ال إله إال اهللا مث قال أشهد أن حممدا رسول اهللا قال أشهد أن حممدا رسول اهللا مث قال حي على الصالة 

 أكرب اهللا أكرب قال اهللا قال ال حول وال قوة إال باهللا مث قال حي على الفالح قال ال حول وال قوة إال باهللا مث قال اهللا
  أكرب اهللا أكرب مث قال ال إله إال اهللا 

  قال ال إله إال اهللا من قلبه دخل اجلنة 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال حني يسمع النداء اللهم رب 
الصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته حلت له شفاعيت هذه الدعوة التامة و

  يوم القيامة 
رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه البيهقي يف سننه الكربى وزاد يف آخره إنك ال 

  ختلف امليعاد 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال حني يسمع وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه عن ر - ٣٩٢

املؤذن وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا 
  ومبحمد صلى اهللا عليه و سلم رسوال غفر اهللا له ذنوبه 
  و داود ومل يقل ذنوبه وقال مسلم غفر له ذنبه رواه مسلم والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وأب

وعن هالل بن يساف رضي اهللا عنه أنه مسع معاوية حيدث أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  - ٣٩٣
  من مسع املؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره 

  نه حسن وشواهده كثرية رواه الطرباين يف الكبري من رواية إمساعيل بن عياش عن احلجازيني لكن مت
وروي عن ميمونة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام بني صف الرجال والنساء فقال يا معشر النساء  - ٣٩٤

  إذا مسعتم أذان هذا احلبشي وإقامته فقلن كما يقول فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة 
  عمر قال عمر رضي اهللا عنه هذا للنساء فما للرجال قال ضعفان يا 



  رواه الطرباين يف الكبري وفيه نكارة 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام بالل ينادي فلما سكت  - ٣٩٥

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل اجلنة 
  رواه النسائي 

  ال صحيح اإلسناد ورواه أبو يعلى عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك وابن ماجه يف صحيحه واحلاكم وق
ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرس ذات ليلة فأذن بالل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 

  قال مثل مقالته وشهد مثل شهادته فله اجلنة 
  عرس املسافر بتشديد الراء إذا نزل آخر الليل ليستريح 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال حني ينادي املنادي  - ٣٩٦
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة النافعة صل على حممد وارض عين رضى ال سخط بعده استجاب اهللا له 

  دعوته 
يف باب الدعاء بني األذان واإلقامة حديث أيب أمامة إن شاء  رواه أمحد والطرباين يف األوسط وفيه ابن هليعة وسيأيت

  اهللا تعاىل 
  وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال قال يا رسول اهللا إن املؤذنني يفضلوننا  - ٣٩٧

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه 
  حبان يف صحيحه رواه أبو داود والنسائي وابن 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول إذا مسع املؤذن اللهم رب  - ٣٩٨
هذه الدعوة التامة والصالة القائمة صل على حممد وأعطه سؤله يوم القيامة وكان يسمعها من حوله وحيب أن 

مثل ذلك إذا مسع املؤذن وجبت له شفاعة حممد صلى اهللا عليه و  يقولوا مثل ذلك إذا مسعوا املؤذن قال ومن قال
  سلم يوم القيامة 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط 
ولفظه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مسع النداء قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة صل 

  امة على عبدك ورسولك واجعلنا يف شفاعته يوم القي
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال هذا عند النداء جعله اهللا يف شفاعيت يوم القيامة 

  ويف إسنادمها صدقة بن عبد اهللا السمني 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلوا اهللا يل الوسيلة فإنه مل  - ٣٩٩

  إال كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة  يسأهلا يل عبد يف الدنيا

رواه الطرباين يف األوسط من رواية الوليد بن عبد امللك احلراين عن موسى بن أعني والوليد مستقيم احلديث فيما 
  رواه عن الثقات وابن أعني ثقة مشهور 

هللا وحده ال شريك له وأن حممدا ورواه يف الكبري أيضا ولفظه قال من مسع النداء فقال أشهد أن ال إله إال ا - ٤٠٠
  عبده ورسوله اللهم صل على حممد وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا يف شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة 

  وفيه إسحاق بن عبد اهللا بن كيسان وهو لني احلديث 



  ؤذن يتشهد قال وأنا وأنا وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا مسع امل - ٤٠١
  رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  الترغيب يف اإلقامة  - ٣
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان  - ٤٠٢

  ي األذان أقبل فإذا ثوب أدبر احلديث تقدم واملراد بالتثويب هنا اإلقامة وله ضراط حىت ال يسمع التأذين فإذا قض
وعن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا ثوب بالصالة فتحت أبواب السماء  - ٤٠٣

  واستجيب الدعاء 
  رواه أمحد من رواية ابن هليعة 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساعتان ال ترد على داع وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسو - ٤٠٤
  دعوته حني تقام الصالة ويف الصف يف سبيل اهللا 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  الترهيب من اخلروج من املسجد بعد األذان لغري عذر  - ٤

القاسم صلى  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال خرج رجل بعدما أذن املؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا - ٤٠٥
  اهللا عليه و سلم مث قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا كنتم يف املسجد فنودي 

  بالصالة فال خيرج أحدكم حىت يصلي 
رواه أمحد واللفظ له وإسناده صحيح ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دون قوله أمرنا رسول 

  سلم اخل  اهللا صلى اهللا عليه و
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يسمع النداء يف مسجدي هذا مث خيرج  - ٤٠٦

  منه إال حلاجة مث ال يرجع إليه إال منافق 
  رواه الطرباين يف األوسط ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

 صلى اهللا عليه و سلم من أدركه األذان يف وروي عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا - ٤٠٧
  املسجد مث خرج مل خيرج حلاجة وهو ال يريد الرجعة فهو منافق 

  رواه ابن ماجه 
وعن سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال خيرج من املسجد أحد بعد  - ٤٠٨

  يد الرجوع النداء إال منافق إال لعذر أخرجته حاجة وهو ير
  رواه أبو داود يف مراسيله 

  الترغيب يف الدعاء بني األذان واإلقامة  - ٥
عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الدعاء بني األذان واإلقامة ال  - ٤٠٩
  يرد 

يهما وزاد فادعوا وزاد الترمذي يف رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيح
  رواية قالوا فماذا نقول يا رسول اهللا قال سلوا اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة 

وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساعتان تفتح فيهما أبواب  - ٤١٠
  صف يف سبيل اهللا السماء وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء وال



  ويف لفظ قال ثنتان ال تردان أو قال ما يردان الدعاء عند النداء وعند البأس حني يلحم بعض بعضا 
  رواه أبو داود وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما إال أنه قال يف هذه عند حضور الصالة 

   الصف يف سبيل اهللا ويف رواية له ساعتان ال ترد على داع دعوته حني تقام الصالة ويف - ٤١١
  ورواه احلاكم وصححه ورواه مالك موقوفا 

  قوله يلحم هو باحلاء املهملة أي حني ينشب بعضهم ببعض يف احلرب 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا نادى املنادي فتحت أبواب السماء  - ٤١٢

ة فليتحني املنادي فإذا كرب كرب وإذا تشهد تشهد وإذا قال حي على واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو شد
الصالة قال حي على الصالة وإذا قال حي على الفالح قال حي على الفالح مث يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة 

واجعلنا من خيار الصادقة املستجابة املستجاب هلا دعوة احلق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها 
  أهلها أحياء وأمواتا مث يسأل اهللا حاجته 

  رواه احلاكم من رواية عفري بن معدان وهو واه وقال صحيح اإلسناد 
  قوله فليتحني املنادي أي ينتظر بدعوته حني يؤذن املؤذن فيجيبه مث يسأل اهللا تعاىل حاجته 

يا رسول اهللا إن املؤذنني يفضلوننا فقال رسول اهللا  وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال قال - ٤١٣
  صلى اهللا عليه و سلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه 

  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه وقاال تعط بغري هاء 
  الترغيب يف بناء املساجد يف األمكنة احملتاجة إليها 

أنه قال عند قول الناس فيه حني بىن مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  - ٤١٤
  و سلم إنكم أكثرمت علي وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من بىن مسجدا 

  يبتغي به وجه اهللا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة ويف رواية بىن اهللا له مثله يف اجلنة 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بىن هللا مسجدا قدر مفحص قطاة  - ٤١٥
  بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 

  رواه البزار واللفظ له والطرباين يف الصغري وابن حبان يف صحيحه 
سلم يقول من بىن هللا مسجدا  وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و - ٤١٦

  يذكر فيه بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 
  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من حفر بئر ماء مل يشرب  - ٤١٧
ة ومن بىن هللا مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بىن منه كبد حرى من جن وال إنس وال طائر إال آجره اهللا يوم القيام

  اهللا له بيتا يف اجلنة 
رواه ابن خزمية يف صحيحه وروى ابن ماجه منه ذكر املسجد فقط بإسناد صحيح ورواه أمحد والبزار عن ابن عباس 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أهنما قاال كمفحص قطاة لبيضها 
  اء املهملة وهو جمثمها مفحص القطاة بفتح امليم واحل

وروي عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من بىن هللا مسجدا صغريا كان أو  - ٤١٨



  كبريا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 
  رواه الترمذي 

 مسجدا بىن وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بىن هللا - ٤١٩
  اهللا له بيتا أوسع منه 
  رواه أمحد بإسناد لني 

وروي عن بشر بن حيان قال جاء واثلة بن األسقع وحنن نبين مسجدا قال فوقف علينا فسلم مث قال مسعت رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من بىن مسجدا يصلى فيه بىن اهللا عز و جل له يف اجلنة أفضل منه 

  الطرباين رواه أمحد و
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بىن بيتا يعبد اهللا فيه من  - ٤٢١

  مال حالل بىن اهللا له بيتا يف اجلنة من در وياقوت 
  رواه الطرباين يف األوسط والبزار دون قوله من در وياقوت 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال من بىن مسجدا ال يريد به رياء وال وروي عن عائشة رضي اهللا عنها عن ا - ٤٢٢
  مسعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 

  رواه الطرباين يف األوسط 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مما يلحق املؤمن من عمله  - ٤٢٣

ا صاحلا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولد
  أو هنرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه من بعد موته 

  رواه ابن ماجه واللفظ له وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي وإسناد ابن ماجه حسن واهللا أعلم 
  ها وما جاء يف جتمريها الترغيب يف تنظيف املساجد وتطهري - ٧

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد ففقدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٢٤
  فسأل عنها بعد أيام فقيل له إهنا ماتت فقال فهال آذنتموين فأتى قربها فصلى عليها 

بن خزمية يف صحيحه إال أنه قال إن امرأة كانت تلقط رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بإسناد صحيح واللفظ له وا
  اخلرق والعيدان من املسجد 

  ورواه ابن ماجه أيضا وابن خزمية عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال كانت سوداء  - ٤٢٥

تقم املسجد فتوفيت ليال فلما أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرب هبا فقال أال آذنتموين فخرج بأصحابه 
  فوقف على قربها فكرب عليها والناس خلفه ودعا هلا مث انصرف 

وروى الطرباين يف الكبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن امرأة كانت تلقط القذى من املسجد فتوفيت  - ٤٢٦
  فلم يؤذن النيب صلى اهللا عليه و سلم بدفنها 

لى عليها وقال إين رأيتها يف اجلنة تلقط القذى من فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا مات لكم ميت فآذنوين وص
  املسجد 
وروى أبو الشيخ األصبهاين عن عبيد اهللا بن مرزوق قال كانت امرأة باملدينة تقم املسجد فماتت فلم يعلم  - ٤٢٧

  هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم فمر على قربها فقال ما هذا القرب فقالوا قرب أم حمجن 



  قم املسجد قالوا نعم قال اليت كانت ت
فصف الناس فصلى عليها مث قال أي العمل وجدت أفضل قالوا يا رسول اهللا أتسمع قال ما أنتم بأمسع منها فذكر 

  أهنا أجابته قم املسجد وهذا مرسل 
  قم املسجد بالقاف وتشديد امليم هو كنسه 

ابنوا املساجد وأخرجوا القمامة منها فمن  وروي عن أيب قرصافة أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول - ٤٢٨
بىن هللا مسجدا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة فقال رجل يا رسول اهللا وهذه املساجد اليت تبىن يف الطريق قال نعم وإخراج 

  القمامة منها مهور احلور العني 
  رواه الطرباين يف الكبري 

  ندرة بن خيشنة القمامة بالضم الكناسة واسم أيب قرصافة بكسر القاف ج
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرضت علي أجور أميت حىت القذاة  - ٤٢٩

خيرجها الرجل من املسجد وعرضت علي ذنوب أميت فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل مث 
  نسيها 

مية يف صحيحه كلهم من رواية املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن أنس رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خز
وقال الترمذي حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه قال وذاكرت به حممد بن إمساعيل يعين البخاري فلم يعرفه 

إال قوله  واستغربه وقال حممد ال أعرف للمطلب بن عبد اهللا مساعا من أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم
  حدثين من شهد خطبة النيب صلى اهللا عليه و سلم ومسعت عبد اهللا بن 

عبد الرمحن يقول ال نعرف للمطلب مساعا من أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عبد اهللا وأنكر 
  علي بن املديين أن يكون املطلب مسع من أنس 
قة أرجو أن يكون مسع من عائشة ومع هذا ففي إسناده عبد اجمليد بن قال احلافظ عبد العظيم قال أبو زرعة املطلب ث

  عبد العزيز بن أيب رواد ويف توثيقه خالف يأيت يف آخر الكتاب إن شاء اهللا تعاىل 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أخرج أذى من  - ٤٣٠

   اجلنة املسجد بىن اهللا له بيتا يف
  رواه ابن ماجه ويف إسناده احتمال للتحسني 

وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نتخذ املساجد يف ديارنا  - ٤٣١
  وأمرنا أن ننظفها 

  رواه أمحد والترمذي وقال حديث صحيح 
صلى اهللا عليه و سلم ببناء املساجد يف الدور وأن وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت أمرنا رسول اهللا  - ٤٣٢

  تنظف وتطيب 
رواه أمحد والترمذي وقال حديث صحيح إيل وأبو داود وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه ورواه الترمذي مسندا 

  ومرسال وقال يف املرسل هذا أصح 
مساجدكم صبيانكم وجمانينكم  وروي عن واثلة بن األسقع أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جنبوا - ٤٣٣

وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واختذوا على أبواهبا املطاهر 
  ومجروها يف اجلمع 



رواه ابن ماجه ورواه الطرباين يف الكبري عن أيب الدرداء وأيب أمامة وواثلة ورواه يف الكبري أيضا بتقدمي وتأخري من 
  ل عن معاذ ومل يسمع منه رواية مكحو

  مجروها أي خبروها وزنا ومعىن 

  الترهيب من البصاق يف املسجد وإىل القبلة ومن إنشاد الضالة فيه وغري ذلك مما يذكر هنا 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوما إذ رأى خنامة يف قبلة  - ٤٣٤

الناس مث حكها قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به وقال إن اهللا عز و جل قبل وجه  املسجد فتغيظ على
  أحدكم إذا صلى فال يبصق بني يديه 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له 
وروى ابن ماجه عن القاسم بن مهران وهو جمهول عن أيب رافع عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  - ٤٣٥
ى اهللا عليه و سلم رأى خنامة يف قبلة املسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع صل

أمامه أحيب أحدكم أن يستقبل فيتنخع يف وجهه إذا بصق أحدكم فليبصق عن مشاله أو ليتفل هكذا يف ثوبه مث أراين 
  إمساعيل يعين ابن علية يبصق يف ثوبه مث يدلكه 

ن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يعجبه العراجني أن ميسكها وع - ٤٣٦
بيده فدخل املسجد ذات يوم ويف يده واحد منها فرأى خنامات يف قبلة املسجد فحتهن حىت أنقاهن مث أقبل على 

م إذا قام إىل الصالة فإمنا يستقبل ربه الناس مغضبا فقال أحيب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق يف وجهه إن أحدك
  وامللك عن ميينه فال يبصق بني يديه وال عن ميينه 

  احلديث 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

ويف رواية له بنحوه إال أنه قال فيه فإن اهللا عز و جل بني أيديكم يف صالتكم فال توجهوا شيئا من األذى  - ٤٣٧
  بني أيديكم 

  خزمية باب الزجر عن توجيه مجيع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة يف الصالة احلديث وبوب عليه ابن 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسجدنا ويف يده  - ٤٣٨

هللا عنه إن أحدكم إذا عرجون فرأى يف قبلة املسجد خنامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون مث قال أيكم حيب أن يعرض ا
  قام يصلي فإن اهللا تعاىل 

قبل وجهه فال يبصقن قبل وجهه وال عن ميينه وليبصق عن يساره حتت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليتفل 
  بثوبه هكذا ووضعه على فيه مث دلكه 

  احلديث رواه أبو داود وغريه 
اهللا عليه و سلم من تفل جتاه القبلة جاء يوم القيامة  وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى - ٤٣٩

  وتفلته بني عينيه 
رواه أبو داود وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما ورواه الطرباين يف الكبري من حديث أيب أمامة ولفظه قال من 

  بصق يف قبلة ومل يوارها جاءت يوم القيامة أمحى ما تكون حىت تقع بني عينيه 
  املثناة فوق أي بصق بوزنه ومعناه تفل بالتاء 



وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعث صاحب النخامة يف القبلة  - ٤٤٠
  يوم القيامة وهي يف وجهه 

  رواه البزار وابن خزمية يف صحيحه وهذا لفظه وابن حبان يف صحيحه 
  لى اهللا عليه و سلم قال البصاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب ص - ٤٤١

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
  وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التفل يف املسجد سيئة ودفنه حسنة  - ٤٤٢

  رواه أمحد بإسناد ال بأس به 
سهلة السائب بن خالد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال أم قوما فبصق يف القبلة وعن أيب  - ٤٤٣

ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينظر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني فرغ ال يصلي لكم هذا فأراد 
فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا  بعد ذلك أن يصلي هلم فمنعوه وأخربوه بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  عليه و سلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك آذيت اهللا ورسوله 
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال يصلي بالناس الظهر فتفل يف 
صالة العصر أرسل إىل آخر فأشفق الرجل األول فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه القبلة وهو يصلي للناس فلما كانت 

  و سلم فقال يا رسول اهللا أأنزل يف شيء قال ال ولكنك تفلت بني يديك وأنت قائم تؤم الناس فآذيت اهللا واملالئكة 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جيد 

لى اهللا عليه و سلم قال إن العبد إذا قام يف الصالة فتحت له وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب ص - ٤٤٥
  اجلنان وكشفت له احلجب بينه وبني ربه واستقبله احلور العني ما مل ميتخط أو يتنخع 

  رواه الطرباين يف الكبري ويف إسناده نظر 
مسع رجال ينشد ضالة يف وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من  - ٤٤٦

  املسجد فليقل ال ردها اهللا عليك فإن املساجد مل تنب هلذا 
  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وغريهم 

وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا  - ٤٤٧
  نشد ضالة فقولوا ال ردها اهللا عليك ال أربح اهللا جتارتك وإذا رأيتم من ي

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن خزمية واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه ابن 
  حبان يف صحيحه بنحوه بالشطر األول 

صلى  وعن بريدة رضي اهللا عنه أن رجال نشد يف املسجد فقال من دعا إىل اجلمل األمحر فقال رسول اهللا - ٤٤٨
  اهللا عليه و سلم ال وجدت إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له 

  رواه مسلم والنسائي وابن ماجه 
وعن ابن سريين رضي اهللا عنه أو غريه قال مسع ابن مسعود رجال ينشد ضالة يف املسجد فأسكته وانتهره  - ٤٤٩

  وقال قد هنينا عن هذا 
  ابن مسعود وتقدم حديث واثلة يف الباب قبله  رواه الطرباين يف الكبري وابن سريين مل يسمع من



  جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم وشراءكم وبيعكم 
  احلديث 
وعن موىل اليب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال بينا أنا مع أيب سعيد وهو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٤٥٠

مشبكا أصابعه بعضها يف بعض فأشار إليه رسول اهللا  سلم إذ دخلنا املسجد فإذا رجل جالس يف وسط املسجد حمتبيا
صلى اهللا عليه و سلم فلم يفطن الرجل إلشارة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فالتفت إىل أيب سعيد فقال إذا كان 

أحدكم يف املسجد فال يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم ال يزال يف صالة ما كان يف املسجد حىت 
  ه خيرج من

  رواه أمحد بإسناد حسن 
وعن أيب هريرة خ رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا توضأ أحدكم يف بيته مث أتى  - ٤٥١

  املسجد كان يف الصالة حىت يرجع فال يقل هكذا وشبك بني أصابعه 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما وفيما قاله نظر 

وعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا توضأ أحدكم  - ٤٥٢
  مث خرج عامدا إىل الصالة فال يشبكن بني يديه فإنه يف صالة 

رواه أمحد وأبو داود بإسناد جيد والترمذي واللفظ له من رواية سعيد املقربي عن رجل عن كعب بن عجرة وابن 
  من رواية سعيد املقربي أيضا عن كعب وأسقط الرجل املبهم ماجه 
ويف رواية ألمحد رضي اهللا عنه قال دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد وقد شبكت بني  - ٤٥٣

  أصابع فقال يل يا كعب إذا كنت يف املسجد فال تشبكن بني أصابعك فأنت يف صالة ما انتظرت الصالة 
  بان يف صحيحه بنحو هذه ورواه ابن ح

وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خصال ال ينبغني يف املسجد ال  - ٤٥٤
يتخذ طريقا وال يشهر فيه سالح وال ينبض فيه بقوس وال ينثر فيه نبل وال مير فيه بلحم ينء وال يضرب فيه حد وال 

  يقتص فيه من أحد وال يتخذ سوقا 
  رواه ابن ماجه وروى منه الطرباين يف الكبري وال تتخذوا املساجد طرقا إال لذكر أو صالة 

  وإسناد الطرباين ال بأس به 

  قوله وال ينبض فيه بقوس يقال أنبض القوس بالضاد املعجمة إذا حرك وترها لترن 
  ينء بكسر النون ومهزة بعد الياء ممدودا هو الذي مل يطبخ وقيل مل ينضج 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أبو بدر أراه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن احلصاة تناشد  - ٤٥٥
  الذي خيرجها من املسجد 

رواه أبو داود بإسناد جيد وقد سئل الدارقطين عن هذا احلديث فذكر أنه روي موقوفا على أيب هريرة وقال رفعه 
  وهم من أيب بدر واهللا أعلم 

وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيكون يف آخر  - ٤٥٦
  الزمان قوم يكون حديثهم يف مساجدهم ليس هللا فيهم حاجة 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  الترغيب يف املشي إىل املساجد سيما يف الظلم وما جاء يف فضلها  - ٩



رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الرجل يف اجلماعة تضعف  عن أيب هريرة - ٤٥٧
على صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعشرين درجة وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء مث خرج إىل الصالة ال 

زل املالئكة تصلي عليه ما خيرجه إال الصالة مل خيط خطوة إال رفعت له هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة فإذا صلى مل ت
  دام يف مصاله اللهم صل عليه اللهم ارمحه وال يزال يف صالة ما انتظر الصالة 

  ويف رواية اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما مل يؤذ فيه ما مل حيدث فيه 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه باختصار 

  ومالك يف املوطأ ولفظه 

حسن الوضوء مث خرج عامدا إىل الصالة فإنه يف صالة ما كان يعمد إىل الصالة وإنه يكتب له بإحدى من توضأ فأ
  خطوتيه حسنة وميحى عنه باألخرى سيئة فإذا مسع أحدكم اإلقامة فال يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا 

  قالوا مل يا أبا هريرة قال من أجل كثرة اخلطا 
يحه ولفظه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من حني خيرج أحدكم من منزله ورواه ابن حبان يف صح - ٤٥٨

إىل مسجدي فرجل تكتب له حسنة ورجل حتط عنه سيئة حىت يرجع ورواه النسائي واحلاكم بنحو ابن حبان وليس 
اهللا عندمها حىت يرجع وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم وتقدم يف الباب قبله حديث أيب هريرة قال رسول 

  صلى اهللا عليه و سلم إذا توضأ أحدكم يف بيته مث أتى املسجد كان يف صالة حىت يرجع 
  احلديث 
وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا تطهر الرجل مث أتى املسجد  - ٤٥٩

عشر حسنات والقاعد يرعى الصالة كالقانت يرعى الصالة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة خيطوها إىل املسجد 
  ويكتب من املصلني من حني خيرج من بيته حىت يرجع إليه 

رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين يف الكبري واألوسط وبعض طرقه صحيح وابن خزمية يف صحيحه ورواه ابن حبان يف 
  صحيحه مفرقا يف موضعني 

والطاعة والتواضع وإدامة احلج وإدامة الغزو والقيام يف الصالة  القنوت يطلق بإزاء معان منها السكوت والدعاء
  وهو املراد يف هذا احلديث واهللا أعلم 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من راح إىل مسجد  - ٤٦٠
  اجلماعة فخطوة متحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا 

  محد بإسناد حسن والطرباين وابن حبان يف صحيحه رواه أ
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على كل ميسم من اإلنسان  - ٤٦١

  صالة كل يوم 
  فقال رجل من القوم هذا من أشد ما أوتينا به 

  وإحناؤك القذر عن  قال أمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صالة وحلمك على الضعيف صالة

  الطريق صالة وكل خطوة ختطوها إىل الصالة صالة 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

وعن عثمان رضي اهللا عنه أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء  - ٤٦٢



  مث مشى إىل صالة مكتوبة فصالها مع اإلمام غفر له ذنبه 
  يضا رواه ابن خزمية أ

وعن سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه قال حضر رجال من األنصار املوت فقال إين حمدثكم حديثا ما  - ٤٦٣
أحدثكموه إال احتسابا إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء مث خرج 

ة ومل يضع قدمه اليسرى إال حط اهللا عز و جل عنه إىل الصالة مل يرفع قدمه اليمىن إال كتب اهللا عز و جل له حسن
سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى املسجد فصلى يف مجاعة غفر له فإن أتى املسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض 

  صلى ما أدرك وأمت ما بقي كان كذلك فإن أتى املسجد وقد صلوا فأمت الصالة كان كذلك 
  رواه أبو داود 

باس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين الليلة آت من ريب فذكر وعن ابن ع - ٤٦٤
احلديث إىل أن قال قال يل يا حممد أتدري فيم خيتصم املأل األعلى قلت نعم يف الدرجات والكفارات ونقل األقدام 

حافظ عليهن عاش خبري ومات خبري وكان إىل اجلماعة وإسباغ الوضوء يف السربات وانتظار الصالة بعد الصالة ومن 
  من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

  احلديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ويأيت بتمامه إن شاء اهللا تعاىل 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه  - ٤٦٥

  يد إال الصالة إال تبشش اهللا إليه كما يتبشش أهل الغائب بطلعته فيسبغه مث يأيت املسجد ال ير
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

وعن جابر رضي اهللا عنه قال خلت البقاع حول املسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب املسجد فبلغ  - ٤٦٦
ملسجد قالوا نعم يا رسول اهللا قد ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلم بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب ا

  أردنا ذلك فقال يا بين سلم دياركم تكتب آثاركم 

  دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أنا كنا حتولنا 
  رواه مسلم وغريه 

  ويف رواية له مبعناه ويف آخره إن لكم بكل خطوة درجة 
ازهلم من املسجد فأرادوا أن يتقربوا فنزلت وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كانت األنصار بعيدة من - ٤٦٧

  فثبتوا  ٢١ونكتب ما قدموا وآثارهم يس 
  رواه ابن ماجه بإسناد جيد 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال األبعد فاألبعد من املسجد أعظم أجرا  - ٤٦٨
  يح مدين اإلسناد رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه واحلاكم وقال حديث صح

وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن نريد الصالة  - ٤٦٩
  فكان يقارب اخلطا فقال أتدرون مل أقارب اخلطا قلت اهللا ورسوله أعلم 

  قال ال يزال العبد يف صالة ما دام يف طلب الصالة 
  طاي يف طلب الصالة ويف رواية إمنا فعلت لتكثر خ

  رواه الطرباين يف الكبري مرفوعا وموقوفا على زيد وهو الصحيح 
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أعظم الناس أجرا يف الصالة  - ٤٧٠



  الذي يصليها مث ينام أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصالة حىت يصليها مع اإلمام أعظم أجرا من 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال كان رجل من األنصار ال أعلم أحدا أبعد من املسجد منه كانت ال  - ٤٧١
ختطئه صالة فقيل له لو اشتريت محارا تركبه يف الظلماء ويف الرمضاء فقال ما يسرين أن منزيل إىل جنب املسجد إين 

أن يكتب يل ممشاي إىل املسجد ورجوعي إذا رجعت إىل أهلي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد مجع  أريد
  اهللا لك ذلك كله 

ويف رواية فتوجعت له فقلت له يا فالن لو أنك اشتريت محارا يقيك الرمضاء وهوام األرض قال أما واهللا ما أحب 
م قال فحملت به محال حىت أتيت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن بييت مطنب ببيت حممد صلى اهللا عليه و سل

  فأخربته فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر أنه يرجو أجر األثر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لك ما احتسبت 
  رواه مسلم وغريه ورواه ابن ماجه بنحو الثانية 

  الرمضاء ممدودا هي األرض الشديدة احلرارة من وقع الشمس 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل سالمى من الناس عليه صدقة  - ٤٧٢

كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني االثنني صدقة وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه 
  ة ومتيط األذى عن الطريق صدقة صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة ميشيها إىل الصالة صدق

  رواه البخاري ومسلم 
  السالمى بضم السني وختفيف الالم وامليم مقصور هو واحد السالميات وهي مفاصل األصابع 

  قال أبو عبيد هو يف األصل عظم يكون يف فرسن البعري فكان املعىن على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة 
  بالعدل  تعدل بني االثنني أي تصلح بينهما

  متيط األذى عن الطريق أي تنحيه وتبعده عنها 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أال أدلكم على ما ميحو اهللا به  - ٤٧٣

  اخلطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول اهللا 
نتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط قال إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وا

  فذلكم الرباط 
  رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 

ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كفارات اخلطايا إسباغ الوضوء على املكاره وإعمال األقدام إىل 
  املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة 

ماجه أيضا من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه إال أنه قال أال أدلكم على ما يكفر اهللا به اخلطايا ورواه ابن 
  ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول اهللا فذكره 

ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث جابر وعنده أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويكفر به  - ٤٧٥
  الذنوب 
ن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إسباغ الوضوء يف املكاره وع - ٤٧٦

  وإعمال األقدام إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة تغسل اخلطايا غسال 



  رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح 
سلم قال من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهللا له  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و - ٤٧٧

  يف اجلنة نزال كلما غدا أو راح 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغدو والرواح إىل املسجد من  - ٤٧٨
  اجلهاد يف سبيل اهللا 

  القاسم عن أيب أمامة  رواه الطرباين يف الكبري من طريق
وعن بريدة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور  - ٤٧٩

  التام يوم القيامة 
  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث غريب 

  حديث أنس قال احلافظ عبد العظيم رمحه اهللا ورجال إسناده ثقات ورواه ابن ماجه بلفظ من 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا ليضيء للذين يتخللون إىل  - ٤٨٠

  املساجد يف الظلم بنور ساطع يوم القيامة 
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن 

  من مشى يف ظلمة الليل وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٤٨١

  إىل املسجد لقي اهللا عز و جل بنور يوم القيامة 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن وابن حبان يف صحيحه 

  ولفظه قال من مشى يف ظلمة الليل إىل املساجد آتاه اهللا نورا يوم القيامة 
قال بشر املدجلني إىل املساجد يف الظلم مبنابر وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٨٢

  من النور يوم القيامة يفزع الناس وال يفزعون 
  رواه الطرباين يف الكبري ويف إسناده نظر 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليبشر املشاؤون يف  - ٤٨٣
  م يوم القيامة الظلم إىل املساجد بالنور التا

  رواه ابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني كذا قال 
  قال احلافظ وقد روي هذا احلديث عن ابن عباس وابن عمر وأيب سعيد اخلدري وزيد بن حارثة وعائشة وغريهم 

 عليه و سلم املشاؤون إىل املساجد يف الظلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ٤٨٤
  أولئك اخلواضون يف رمحة اهللا تعاىل 

رواه ابن ماجه ويف إسناده إمساعيل بن رافع تكلم فيه الناس وقال الترمذي ضعفه بعض أهل العلم ومسعت حممدا 
  يعين البخاري يقول هو ثقة مقارب احلديث 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من خرج من بيته متطهرا إىل صالة وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسو - ٤٨٥
مكتوبة فأجره كأجر احلج احملرم ومن خرج إىل تسبيح الضحى ال ينصبه إال إياه فأجره كأجر املعتمر وصالة على 

  إثر صالة ال لغو بينهما كتاب يف عليني 
   رواه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة



  تسبيح الضحى يريد صالة الضحى وكل صالة يتطوع هبا فهي تسبيح وسبحة 
  قوله ال ينصبه أي ال يتعبه والبن عجة إال ذلك 

  والنصب بفتح النون والصاد املهملة مجيعا هو التعب 
 وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة كلهم ضامن على اهللا إن عاش رزق - ٤٨٦

وكفي وإن مات أدخله اهللا اجلنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على اهللا ومن خرج إىل املسجد فهو ضامن على اهللا 
  ومن خرج يف سبيل اهللا فهو ضامن على اهللا 

  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه ويأيت أحاديث من هذا النوع يف اجلهاد وغريه إن شاء اهللا تعاىل 
اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من توضأ يف بيته فأحسن الوضوء مث أتى  وعن سلمان رضي - ٤٨٧

املسجد فهو زائر اهللا وحق على املزور أن يكرم الزائر رواه الطرباين يف الكبري بإسنادين أحدمها جيد وروى البيهقي 
  حنوه موقوفا على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإسناد صحيح 

وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خرج من بيته إىل  - ٤٨٨
الصالة فقال اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا فإين مل أخرج أشرا وال بطرا وال رياء وال مسعة 

نار وأن تغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إال وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذين من ال
  أنت أقبل اهللا عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك 

  رواه ابن ماجه 
  قال اململي رضي اهللا عنه ويأيت باب فيما يقوله إذا خرج إىل املسجد إن شاء اهللا تعاىل 

  لبطر قال اهلروي إذا قيل فعل فالن ذلك أشرا وبطرا فاملعىن أنه جل يف ا
  وقال اجلوهري األشر والبطر مبعىن واحد 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أحب البالد إىل اهللا تعاىل مساجدها  - ٤٨٩
  وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها 

  رواه مسلم 

إىل اهللا وأي البلدان أبغض إىل اهللا وعن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا أي البلدان أحب 
قال ال أدري حىت أسأل جربيل عليه السالم فأتاه فأخربه جربيل أن أحسن البقاع إىل اهللا املساجد وأبغض البقاع إىل 

  اهللا األسواق 
  رواه أمحد والبزار واللفظ له وأبو يعلى واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

عنهما أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي البقاع خري وأي وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا  - ٤٩١
البقاع شر قال ال أدري حىت أسأل جربيل عليه السالم فسأل جربيل فقال ال أدري حىت أسأل ميكائيل فجاءه فقال 

  خري البقاع املساجد وشر البقاع األسواق 
  رواه الطرباين يف الكبري وابن حبان يف صحيحه 

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلربيل أي البقاع خري  وروي - ٤٩٢
  قال ال أدري 

  قال فاسأل عن ذلك ربك عز و جل 



قال فبكى جربيل عليه السالم وقال يا حممد ولنا أن نسأله هو الذي خيربنا مبا يشاء فعرج إىل السماء مث أتاه فقال 
   يف األرض خري البقاع بيوت اهللا

  قال فأي البقاع شر فعرج إىل السماء مث أتاه فقال شر البقاع األسوا 
  رواه الطرباين يف األوسط 

  الترغيب يف لزوم املساجد واجللوس فيها  - ١٠
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم  - ٤٩٣
ال ظله اإلمام العادل والشاب نشأ يف عبادة اهللا عز و جل ورجل قلبه معلق باملساجد ورجالن حتابا يف اهللا ال ظل إ

اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل تصدق بصدقة 
  ت عيناه فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ورجل ذكر اهللا خاليا ففاض

  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا 
  له باإلميان 

   ٨١قال اهللا عز و جل إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر التوبة 
حديث حسن غريب وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم  رواه الترمذي واللفظ له وقال

  كلهم من طريق دراج أيب السمح عن أيب اهليثم عن أيب سعيد وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما توطن رجل املساجد للصالة والذكر  - ٤٩٥

  اهللا تعاىل إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم إال تبشبش 
  رواه ابن أيب شيبة وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني 
هللا إليه ويف رواية البن خزمية قال ما من رجل كان توطن املساجد فشغله أمر أو علة مث عاد إىل ما كان إال يتبشبش ا

  كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم 
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ست جمالس املؤمن ضامن  - ٤٩٦

على اهللا تعاىل ما كان يف شيء منها يف مسجد مجاعة وعند مريض أو يف جنازة أو يف بيته أو عند إمام مقسط يعزره 
  ه أو يف مشهد جهاد ويوقر

رواه الطرباين يف الكبري والبزار وليس إسناده بذاك لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح ويأيت يف اجلهاد وغريه 
  إن شاء اهللا تعاىل 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن عمار بيوت  - ٤٩٧
  ز و جل اهللا هم أهل اهللا ع

  رواه الطرباين يف األوسط 
  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ألف املسجد ألفه اهللا  - ٤٩٨

  رواه الطرباين يف األوسط وفيه ابن هليعة 
ن ذئب اإلنسان وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الشيطا - ٤٩٩

  كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم باجلماعة 



  والعامة واملسجد 
  رواه أمحد من رواية العالء بن زياد عن معاذ ومل يسمع منه 

هم وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن للمساجد أوتادا املالئكة جلساؤ - ٥٠٠
إن غابوا يفتقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا يف حاجة أعانوهم مث قال جليس املسجد على ثالث خصال أخ 

  مستفاد أو كلمة حكمة أو رمحة منتظرة 
رواه أمحد من رواية ابن هليعة ورواه احلاكم من حديث عبد اهللا بن سالم دون قوله جليس املسجد إىل آخره فإنه 

  حيح على شرطهما ليس يف أصلي وقال ص
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول املسجد بيت كل تقي  - ٥٠١

  وتكفل اهللا ملن كان املسجد بيته بالروح والرمحة واجلواز على الصراط إىل رضوان اهللا إىل اجلنة 
حسن وهو كما قال رمحه اهللا تعاىل ويف الباب أحاديث غري رواه الطرباين يف الكبري واألوسط والبزار وقال إسناده 

  ما ذكرنا تأيت يف انتظار الصالة إن شاء اهللا تعاىل 
  الترهيب من إتيان املسجد ملن أكل بصال أو ثوما أو كراثا أو فجال وحنو ذلك مما له رائحة كريهة  - ١١
سلم قال من أكل من هذه الشجرة يعين الثوم فال عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و  - ٥٠٢

  يقربن مسجدنا 
رواه البخاري ومسلم ويف رواية ملسلم فال يقربن مساجدنا ويف رواية هلما فال يأتني املساجد ويف رواية اليب داود من 

  أكل من هذه الشجرة فال يقربن املساجد 
يه و سلم من أكل من هذه الشجرة فال يقربنا وال وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عل - ٥٠٣

  يصلني معنا 
  رواه البخاري ومسلم ورواه الطرباين ولفظه قال إياكم وهاتني 

  البقلتني املنتنتني أن تأكلومها وتدخلوا مساجدنا فإن كنتم ال بد آكلومها اقتلومها بالنار قتال 
 عليه و سلم من أكل بصال أو ثوما فليعتزلنا أو فليعتزل وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا - ٥٠٤

  مساجدنا وليقعد يف بيته 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

  ويف رواية ملسلم من أكل البصل والثوم والكراث فال يقربن مسجدنا فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 
اهللا عليه و سلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا احلاجة فأكلنا منها فقال من أكل  ويف رواية هنى رسول اهللا صلى

  من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربن مسجدنا فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه الناس 
رواه الطرباين يف األوسط والصغري ولفظه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أكل من هذه 

  ات الثوم والبصل والكراث والفجل فال يقربن مسجدنا فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم اخلضراو
  ورواته ثقات إال حيىي بن راشد البصري 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه ذكر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثوم والبصل  - ٥٠٥
  والكراث 

كله الثوم أفتحرمه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلوه من أكله منكم فال  وقيل يا رسول اهللا وأشد ذلك
  يقرب هذا املسجد حىت يذهب رحيه منه 



  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه خطب يوم اجلمعة فقال يف خطبته مث إنكم أيها الناس تأكلون  - ٥٠٦

ثتني البصل والثوم لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا وجد رحيهما من الرجل شجرتني ال أرامها إال خبي
  يف املسجد أمر به فأخرج إىل البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا 

  رواه مسلم والنسائي وابن ماجه 

الثوم فال يؤذينا  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكل من هذه الشجرة
  هبا يف مسجدنا هذا 

  رواه مسلم والنسائي وابن ماجه واللفظ له 
وعن أيب ثعلبة رضي اهللا عنه أنه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب فوجدوا يف جناهنا بصال  - ٥٠٨

ال النيب صلى اهللا عليه و وثوما فأكلوا منه وهم جياع فلما راح الناس إىل املسجد إذا ريح املسجد بصل وثوم فق
  سلم من أكل من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربنا 

  فذكر احلديث بطوله 
  رواه الطرباين بإسناد حسن وهو يف مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري بنحوه ليس فيه ذكر البصل 

قبلة جاء يوم القيامة وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تفل جتاه ال - ٥٠٩
  وتفله بني عينيه ومن أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربن مسجدنا ثالثا 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
  ترغيب النساء يف الصالة يف بيوهتن ولزومها وترهيبهن من اخلروج منها 

صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا  عن أم محيد امرأة أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنهما أهنا جاءت إىل النيب - ٥١٠
رسول اهللا إين أحب الصالة معك قال قد علمت أنك حتبني الصالة معي وصالتك يف بيتك خري من صالتك يف 
حجرتك وصالتك يف حجرتك خري من صالتك يف دارك وصالتك يف دارك خري من صالتك يف مسجد قومك 

  وصالتك يف مسجد قومك خري من صالتك يف مسجدي 
  مرت فبين هلا مسجد يف أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حىت لقيت اهللا عز و جل قال فأ

  رواه أمحد وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

وبوب عليه ابن خزمية باب اختيار صالة املرأة يف حجرهتا على صالهتا يف دارها وصالهتا يف مسجد قومها على 
عليه و سلم وإن كانت صالة يف مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم تعدل ألف  صالهتا يف مسجد النيب صلى اهللا

صالة يف غريه من املساجد والدليل على أن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف 
  صالة فيما سواه من املساجد إمنا أراد به صالة الرجال دون صالة النساء 

  هذا كالمه 
  أم سلمة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خري مساجد النساء قعر بيوهتن  وعن - ٥١١

رواه أمحد والطرباين يف الكبري ويف إسناده ابن هليعة ورواه ابن خزمية يف صحيحه واحلاكم من طريق دراج أيب 
ىل أم سلمة بعدالة وال جرح وقال السمح عن السائب موىل أم سلمة عنها وقال ابن خزمية ال أعرف السائب مو

  احلاكم صحيح اإلسناد 



وعنها رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة املرأة يف بيتها خري من صالهتا يف  - ٥١٢
  حجرهتا وصالهتا يف حجرهتا خري من صالهتا يف دارها وصالهتا يف دارها خري من صالهتا يف مسجد قومها 

  طرباين يف األوسط بإسناد جيد رواه ال
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال متنعوا نساءكم املساجد  - ٥١٣

  وبيوهتن خري هلن 
  رواه أبو داود 

وعنه رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املرأة عورة وإهنا إذا خرجت من بيتها  - ٥١٤
  تشرفها الشيطان وإهنا ال تكون أقرب إىل اهللا منها يف قعر بيتها اس

  رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صالة املرأة يف بيتها أفضل من  - ٥١٥

  ا يف بيتها صالهتا يف حجرهتا وصالهتا يف خمدعها أفضل من صالهت
  رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه وتردد يف مساع قتادة هذا اخلرب من مورق 

  واملخدع بكسر امليم وإسكان اخلاء املعجمة وفتح الدال املهملة هو اخلزانة يف البيت 

  وعنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما بلفظه وزاد وأقرب ما 

  تكون من وجه رهبا وهي يف قعر بيتها 
ورواه ابن خزمية يف صحيحه من رواية إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى  - ٥١٨

  املرأة إىل اهللا يف أشد مكان يف بيتها ظلمة  اهللا عليه و سلم قال إن أحب صالة
ويف رواية عند الطرباين قال النساء عورة وإن املرأة لتخرج من بيتها وما هبا بأس فيستشرفها الشيطان  - ٥١٩

فيقول إنك ال مترين بأحد إال أعجبته وإن املرأة لتلبس ثياهبا فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة 
  صلي يف مسجد وما عبدت امرأة رهبا مثل أن تعبده يف بيتها أو أ

  وإسناد هذه حسن 
قوله فيستشرفها الشيطان أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم هبا ألهنا قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها 

  وهو خروجها من بيتها 
د يوم اجلمعة ويقول اخرجن إىل بيوتكن وعن أيب عمرو الشيباين أنه رأى عبد اهللا خيرج النساء من املسج - ٥٢٠

  خري لكن 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد ال بأس به 

  الترغيب يف الصلوات اخلمس واحملافظة عليها واإلميان بوجوهبا فيه حديث ابن عمر وغريه  - ١٣
 وأن حممدا رسول اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا - ٥٢١

  وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها عن غري واحد من الصحابة 



وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال بينما حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ طلع علينا رجل 
ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس إىل النيب صلى اهللا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 

عليه و سلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا حممد أخربين عن اإلسالم فقال رسول اهللا 
زكاة وتصوم رمضان صلى اهللا عليه و سلم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت ال

  وحتج البيت 
  احلديث رواه البخاري ومسلم وهو مروي عن غري واحد من الصحابة يف الصحاح وغريها 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أرأيتم لو أن هنرا بباب  - ٥٢٣
  قالوا ال يبقى من درنه شيء  أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخس مرات هل يبقى من درنه شيء

  قال فكذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا هبن اخلطايا 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ورواه ابن ماجه من حديث عثمان 

  الدرن بفتح الدال املهملة والراء مجيعا هو الوسخ 
يه و سلم قال الصلوات اخلمس واجلمعة إىل وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عل - ٥٢٤

  اجلمعة كفارة ملا بينهن ما مل تغش الكبائر 
  رواه مسلم والترمذي وغريمها 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول الصلوات اخلمس كفارة ملا  - ٥٢٥
أيت لو أن رجال كان يعتمل وكان بني منزله وبني معتمله مخسة أهنار بينها مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أر

فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء اهللا فأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من درنه 
  فكذلك الصالة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها 

  سط والكبري بإسناد ال بأس به وشواهده كثرية رواه البزار والطرباين يف األو

وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل الصلوات اخلمس كمثل هنر جار غمر على 
  باب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات 

  رواه مسلم 
  والغمر بفتح الغني املعجمة وإسكان امليم بعدمها راء هو الكثري 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتترقون حتترقون فإذا  - ٥٢٧
صليتم الصبح غسلتها مث حتترقون حتترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها مث حتترقون حتترقون فإذا صليتم العصر غسلتها 

ترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها مث تنامون فال يكتب مث حتترقون حتترقون فإذا صليتم املغرب غسلتها مث حتترقون حت
  عليكم حىت تستيقظوا 

رواه الطرباين يف الصغري واألوسط وإسناده حسن ورواه يف الكبري موقوفا عليه وهو أشبه ورواته حمتج هبم يف 
  الصحيح 
 ملكا ينادي عند كل وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا - ٥٢٨

  صالة يا بين آدم قوموا إىل نريانكم اليت أوقدمتوها فأطفئوها 
  رواه الطرباين يف األوسط والصغري وقال تفرد به حيىي بن زهري القرشي 

  قال اململي رضي اهللا عنه ورجاله كلهم حمتج هبم يف الصحيح سراة 



سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يبعث مناد عند وروي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن ر - ٥٢٩
حضرة كل صالة فيقول يا بين آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدمت على أنفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر 

هلم ما بينهما فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت املغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك 
  يف خري ومدجل يف شر  فينامون فمدجل

  رواه الطرباين يف الكبري 
  وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي اهللا عنه لينظر ما اجتهاده  - ٥٣٠

قال فقام يصلي من آخر الليل فكأنه مل ير الذي كان يظن فذكر ذلك له فقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات 
  ما مل تصب املقتلة  اخلمس فإهنن كفارات هلذه اجلراحات

  رواه الطرباين يف الكبري موقوفا هكذا بإسناد ال بأس به ويأيت بتمامه إن شاء اهللا تعاىل 

وعن عمر بن مرة اجلهين رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أرأيت إن 
صلوات اخلمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن شهدت أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا وصليت ال

  أنا قال من الصديقني والشهداء 
  رواه البزار وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واللفظ البن حبان 

وعن أيب مسلم التغليب قال دخلت على أيب أمامة رضي اهللا عنه وهو يف املسجد فقلت يا أبا أمامة إن رجال  - ٥٣٢
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح  حدثين عنك أنك

على رأسه وأذنيه مث قام إىل صالة مفروضة غفر اهللا له يف ذلك اليوم ما مشت إليه رجاله وقبضت عليه يداه 
  ومسعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء 

  من النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرا فقال واهللا قد مسعته 
  رواه أمحد والغالب على سنده احلسن وتقدم له شواهد يف الوضوء واهللا أعلم 

وعن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلم يصلي وخطاياه  - ٥٣٣
  تت عنه خطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد حتات عنه فيفرغ من صالته وقد حتا

  رواه الطرباين يف الكبري والصغري وفيه أشعث بن أشعث السعداين مل أقف على ترمجته 
وعن أيب عثمان قال كنت مع سلمان رضي اهللا عنه حتت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حىت حتات  - ٥٣٤

  ورقه مث قال يا أبا عثمان أال تسألين مل أفعل هذا 
ذا فعل يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا معه حتت شجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهزه قلت ومل تفعله قال هك

  حىت حتات ورقه 
  فقال يا سلمان أال تسألين مل أفعل هذا 

قلت ومل تفعله قال إن املسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث صلى الصلوات اخلمس حتاتت خطاياه كما حتات هذا 
طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين هود الورق وقال أقم الصالة 

٤١١   
  رواه أمحد والنسائي والطرباين ورواة أمحد حمتج هبم يف الصحيح إال علي بن زيد 



وعن أيب هريرة و أيب سعيد رضي اهللا عنهما قاال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فقال والذي نفسي 
بيده ثالث مرات مث أكب فأكب كل رجل منا يبكي ال ندري على ماذا حلف مث رفع رأسه ويف وجهه البشرى 

  وكانت أحب إلينا من محر النعم 
قال ما من رجل يصلي الصلوات اخلمس ويصوم رمضان وخيرج الزكاة وجيتنب الكبائر السبع إال فتحت له أبواب 

تصطفق مث تال إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم اجلنة الثمانية يوم القيامة حىت إهنا ل
   ١٣مدخال كرميا النساء 

  وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
وعن عثمان رضي اهللا عنه قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند انصرافنا من صالتنا أراه قال  - ٥٣٦

  العصر 
  ل فقلنا يا رسول اهللا إن خريا فحدثنا وإن كان غري ذلك فاهللا ورسوله أعلم فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت قا

  قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة اليت كتب اهللا عليه فيصلي هذه الصلوات اخلمس إال كانت كفارات ملا بينها 
حدثتكموه مسعت رسول اهللا ويف رواية أن عثمان رضي اهللا عنه قال واهللا ألحدثكم حديثا لوال آية يف كتاب اهللا ما 

صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يتوضأ رجل فيحسن وضوءه مث يصلي الصالة إال غفر اهللا له ما بينها وبني الصالة 
  اليت تليها 

  رواه البخاري ومسلم 
ويف رواية ملسلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من توضأ للصالة فأسبغ الوضوء مث  - ٥٣٧

  شى إىل الصالة املكتوبة فصالها مع الناس أو مع اجلماعة أو يف املسجد غفر له ذنوبه م
ويف رواية أيضا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من امرىء مسلم حتضره صالة  - ٥٣٨

رية وذلك الدهر مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل تؤت كب
  كله 
وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إن كل صالة حتط ما بني يديها من  - ٥٣٩

  خطيئة 
  رواه أمحد بإسناد حسن 

وعن احلارث موىل عثمان قال جلس عثمان رضي اهللا عنه يوما وجلسنا معه فجاء املؤذن فدعا مباء يف إناء أظنه 
د فتوضأ مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ وضوئي هذا مث قال من توضأ وضوئي يكون فيه م

هذا مث قام يصلي صالة الظهر غفر له ما كان بينها وبني الصبح مث صلى العصر غفر له ما كان بينها وبني الظهر مث 
ا كان بينها وبني املغرب مث لعله يبيت يتمرغ صلى املغرب غفر له ما كان بينها وبني العصر مث صلى العشاء غفر له م

  ليلته مث إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبني صالة العشاء وهن احلسنات يذهنب السيئات 
قالوا هذه احلسنات فما الباقيات يا عثمان قال هي ال إله إال اهللا وسبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب وال حول وال 

   قوة إال باهللا
  رواه أمحد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار 

وعن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الصبح فهو يف  - ٥٤١
  ذمة اهللا فال يطلبكم اهللا من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه مث يكبه على وجهه يف نار جهنم 



  لفظ له وأبو داود والترمذي وغريهم رواه مسلم وال
  ويأيت يف باب صالة الصبح والعصر إن شاء اهللا تعاىل 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل  - ٥٤٢
م فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم ومالئكة بالنهار وجيتمعون يف صالة الصبح وصالة العصر مث يعرج الذين باتوا فيك

  كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون 
  رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أول ما افترض اهللا على  - ٥٤٣
ى الصالة وأول ما حياسب به الصالة ويقول اهللا انظروا يف صالة عبدي فإن الناس من دينهم الصالة وآخر ما يبق

  كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة يقول 

انظروا هل لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع متت الفريضة من التطوع مث قال انظروا هل زكاته تامة فإن كانت 
  دقة فإن كانت له صدقة متت له زكاته تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة قال انظروا هل له ص

  رواه أبو يعلى 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس من جاء هبن مع إميان دخل  - ٥٤٤

اجلنة من حافظ على الصلوات اخلمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت 
  سبيال وآتى الزكاة طيبة هبا نفسه وأدى األمانة إن استطاع إليه 

  قيل يا رسول اهللا وما أداء األمانة قال الغسل من اجلنابة إن اهللا مل يأمن ابن آدم على شيء من دينه غريها 
  رواه الطرباين بإسناد جيد 

مخس صلوات  وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول - ٥٤٥
كتبهن اهللا على العباد فمن جاء هبن ومل يضيع منهن شيئا استخفافا حبقهن كان له عند اهللا عهد أن يدخله اجلنة ومن 

  مل يأت هبن فليس له عند اهللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة 
  رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه 

د مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مخس صلوات افترضهن اهللا من أحسن ويف رواية اليب داو - ٥٤٦
وضوءهن وصالهن لوقتهن وأمت ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على اهللا عهد أن يغفر له ومن مل يفعل 

  فليس على اهللا عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 
ن رجالن أخوان فهلك أحدمها قبل صاحبه بأربعني ليلة وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال كا - ٥٤٧

فذكرت فضيلة األول منهما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمل يكن 
  اآلخر مسلما قالوا بلى وكان ال بأس به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما يدريكم ما بلغت 

مثل الصالة كمثل هنر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم مخس مرات فما ترون يف ذلك به صالته إمنا 
  يبقي من درنه فإنكم ال تدرون ما بلغت به صالته 

رواه مالك واللفظ له وأمحد بإسناد حسن والنسائي وابن خزمية يف صحيحه إال أنه قال عن عامر بن سعد بن أيب 
صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولون كان رجالن أخوان يف عهد وقاص قال مسعت سعدا وناسا من أ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان أحدمها أفضل من اآلخر فتويف الذي هو أفضلهما مث عمر اآلخر بعد أربعني 



اهللا وكان ال بأس ليلة مث تويف فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أمل يكن يصلي قالوا بلى يا رسول 
  به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وماذا يدريكم ما بلغت به صالته 

  احلديث 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رجالن من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٥٤٨

  و سلم فاستشهد أحدمها وأخر اآلخر سنة 
ت املؤخر منهما أدخل اجلنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنيب قال طلحة بن عبيد اهللا فرأي

صلى اهللا عليه و سلم أو ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آالف 
  ركعة وكذا وكذا ركعة صالة سنة 

والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه وزاد  رواه أمحد بإسناد حسن ورواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه
  ابن ماجه وابن حبان يف آخره فلما بينهما أبعد من السماء واألرض 

وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث أحلف عليهن ال جيعل اهللا من  - ٥٤٩
الصالة والصوم والزكاة وال يتوىل اهللا عبدا يف الدنيا له سهم يف اإلسالم كمن ال سهم له وأسهم اإلسالم ثالثة 

فيوليه غريه يوم القيامة وال حيب رجل قوما إال جعله اهللا معهم والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن ال إمث ال يستر 
  اهللا عبدا يف الدنيا إال ستره يوم القيامة 

  ن مسعود رواه أمحد بإسناد جيد ورواه الطرباين يف الكبري من حديث اب
  وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مفتاح اجلنة الصالة  - ٥٥٠

  رواه الدارمي ويف إسناده أبو حيىي القتات 
  وعن عبد اهللا بن قرط رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول ما  - ٥٥١

  الصالة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله  حياسب به العبد يوم القيامة
  رواه الطرباين يف األوسط وال بأس بإسناده إن شاء اهللا 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول ما حياسب به العبد يوم  - ٥٥٢
  دت خاب وخسر القيامة الصالة ينظر يف صالته فإن صلحت فقد أفلح وإن فس

  رواه يف األوسط أيضا 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال إميان ملن ال أمانة له وال صالة  - ٥٥٣

  ملن ال طهور له وال دين ملن ال صالة له إمنا موضع الصالة من الدين كموضع الرأس من اجلسد 
  وقال تفرد به احلسني بن احلكم احلربي  رواه الطرباين يف األوسط والصغري

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال إميان ملن ال أمانة له وال صالة  - ٥٥٣
  ملن ال طهور له وال دين ملن ال صالة له إمنا موضع الصالة من الدين كموضع الرأس من اجلسد 

  صغري وقال تفرد به احلسني بن احلكم احلربي رواه الطرباين يف األوسط وال
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ملن حوله من أمته اكفلوا يل  - ٥٥٤

  بست أكفل لكم باجلنة 
  قالوا وما هي يا رسول اهللا قال الصالة والزكاة واألمانة والفرج والبطن واللسان 

   األوسط وقال ال يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد رواه الطرباين يف



  قال احلافظ وال بأس بإسناده 
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن أفضل  - ٥٥٥

  األعمال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة 
  قال مث الصالة قال مث مه 

  قال مث مه قال مث الصالة ثالث مرات 
  قال مث مه قال اجلهاد يف سبيل اهللا فذكر احلديث 

  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 
وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري  - ٥٥٦

  حيافظ على الوضوء إال مؤمن  أعمالكم الصالة ولن
رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما وال علة له سوى وهم أيب بالل ورواه ابن حبان يف صحيحه من غري طريق 
أيب بالل بنحوه وتقدم هو وغريه يف احملافظة على الوضوء ورواه الطرباين يف األوسط من حديث سلمة بن األكوع 

  كم الصالة وقال فيه واعلموا أن أفضل أعمال

وعن حنظلة الكاتب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من حافظ على الصلوات 
اخلمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أهنن حق من عند اهللا دخل اجلنة أو قال وجبت له اجلنة أو قال حرم 

  على النار 
  رواه أمحد بإسناد جيد ورواته رواة الصحيح 

وعن عثمان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من علم أن الصالة حق مكتوب  - ٥٥٨
  واجب دخل اجلنة 

  رواه أبو يعلى وعبد اهللا ابن اإلمام أمحد على املسند واحلاكم وصححه وليس عنده وال عند عبد اهللا لفظة مكتوب 
خر تنتظم يف سلك هذا الباب يف الزكاة واحلج وغريمها إن شاء اهللا قال احلافظ رضي اهللا تعاىل عنه وستأيت أحاديث أ

  تعاىل 
  الترغيب يف الصالة مطلقا وفضل الركوع والسجود واخلشوع  - ١٤
عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطهور شطر اإلميان  - ٥٥٩

 واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض والصالة نور والصدقة برهان واحلمد هللا متأل امليزان وسبحان اهللا
  والصرب ضياء والقرآن حجة لك أو عليك 

  رواه مسلم وغريه وتقدم 
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج يف الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصن من  - ٥٦٠

  شجرة 
  رق يتهافت فقال يا أبا ذر قال فجعل ذلك الو

قلت لبيك يا رسول اهللا قال إن العبد املسلم ليصلي الصالة يريد هبا وجه اهللا فتهافت عنه ذنوبه كما هتافت هذا 
  الورق عن هذه الشجرة 
  رواه أمحد بإسناد حسن 



ه و سلم فقلت وعن معدان بن أيب طلحة رضي اهللا عنه قال لقيت ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا علي - ٥٦١
  أخربين بعمل أعمله يدخلين اهللا به اجلنة أو قال قلت بأحب األعمال إىل اهللا 

فسكت مث سألته فسكت مث سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عليك بكثرة 
  السجود فإنك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة وحط هبا عنك خطيئة 

  رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من عبد يسجد هللا  - ٥٦٢

  سجدة إال كتب اهللا له هبا حسنة وحما عنه هبا سيئة ورفع له هبا درجة فاستكثروا من السجود 
  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 

وعن ا يب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقرب ما يكون العبد من ربه عز  - ٥٦٣
  و جل وهو ساجد فأكثروا الدعاء 

  رواه مسلم 
وعن ربيعة بن كعب رضي اهللا عنه قال كنت أخدم النيب صلى اهللا عليه و سلم هناري فإذا كان الليل  - ٥٦٤

 صلى اهللا عليه و سلم فبت عنده فال أزال أمسعه يقول سبحان اهللا سبحان اهللا سبحان ريب آويت إىل باب رسول اهللا
حىت أمل أو تغلبين عيين فأنام فقال يوما يا ربيعة سلين فأعطيك فقلت أنظرين حىت أنظر وتذكرت أن الدنيا فانية 

 اجلنة فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه منقطعة فقلت يا رسول اهللا أسألك أن تدعو اهللا أن ينجيين من النار ويدخلين
و سلم مث قال من أمرك هبذا قلت ما أمرين به أحد ولكين علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من اهللا باملكان الذي 

  أنت منه فأحببت أن تدعو اهللا يل قال إين فاعل فأعين على نفسك بكثرة السجود 
اق واللفظ له ورواه مسلم وأبو داود خمتصرا ولفظ مسلم قال كنت رواه الطرباين يف الكبري من رواية ابن إسح

  أبيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال يل سلين 
  فقلت أسألك مرافقتك يف اجلنة 

  قال أو غري ذلك قلت هو ذاك قال فأعين على نفسك بكثرة السجود 

رسول اهللا أخربين بعمل أستقيم عليه وأعمله قال عليك بالسجود فإنك  وعن أيب فاطمة رضي اهللا عنه قال قلت يا
  ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة وحط عنك هبا خطيئة 

  رواه ابن ماجه بإسناد جيد ورواه أمحد خمتصرا 
   ولفظه قال قال يل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاين فأكثر السجود

وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من حالة يكون العبد عليها أحب  - ٥٦٦
  إىل اهللا من أن يراه ساجدا يعفر وجهه يف التراب 

  رواه الطرباين يف األوسط وقال تفرد به عثمان 
  قال احلافظ عثمان هذا هو ابن القاسم ذكره ابن حبان يف الثقات 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة خري موضوع فمن  - ٥٦٧
  استطاع أن يستكثر فليستكثر 

  رواه الطرباين يف األوسط 



وعن مطرف رضي اهللا عنه قال قعدت إىل نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد وال  - ٥٦٩
ذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر فقالوا أال تقوم إليه فتقول له قال فقمت فقلت يقعد فقلت واهللا ما أرى ه

له يا عبد اهللا أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر قال ولكن اهللا يدري ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
جة فقلت من أنت فقال سلم يقول من سجد هللا سجدة كتب اهللا له هبا حسنة وحط عنه هبا خطيئة ورفع له هبا در

أبو ذر فرجعت إىل أصحايب فقلت جزاكم اهللا من جلساء شرا أمرمتوين أن أعلم رجال من أصحاب النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم 

ويف رواية فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود فذكرت ذلك له فقال ما آلوت أن أحسن إين مسعت رسول 
  ول من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع اهللا صلى اهللا عليه و سلم يق

  اهللا له هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة 
  رواه أمحد والبزار بنحوه وهو مبجموع طرقه حسن أو صحيح 

  ما آلوت أي قصرت 
وعن يوسف بن عبد اهللا بن سالم قال أتيت أبا الدرداء رضي اهللا عنه يف مرضه الذي قبض فيه فقال يا ابن  - ٥٧٠

هذه البلدة أو ما جاء بك قال قلت ال إال صلة ما كان بينك وبني والدي عبد اهللا بن سالم فقال أخي ما علمت إىل 
بئس ساعة الكذب هذه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء مث قام فصلى 

  ركعتني أو أربعا يشك سهل حيسن فيهن الركوع واخلشوع مث يستغفر اهللا غفر له 
  أمحد بإسناد حسن  رواه
وعن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من توضأ فأحسن  - ٥٧١

  وضوءه مث صلى ركعتني ال يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه 
  رواه أبو داود 

  هه عليهما إال وجبت له اجلنة ويف رواية عنده ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتني يقبل بقلبه وبوج
وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنهما قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خدام أنفسنا نتناوب  - ٥٧٢

الرعاية رعاية إبلنا فكانت علي رعاية اإلبل فروحتها بالعشي فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب الناس 
ن أحد يتوضأ فيحسن الوضوء مث يقوم فريكع ركعتني يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد فسمعته يوما يقول ما منكم م

  أوجب فقلت بخ بخ ما أجود هذه 
رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه وهو بعض حديث ورواه احلاكم إال 

  فيعلم ما يقول إال انفتل وهو كيوم ولدته أمه  أنه قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقوم يف صالته
  احلديث وقال صحيح اإلسناد 

  أوجب أي أتى مبا يوجب له اجلنة 
وعن عاصم بن سفيان الثقفي رضي اهللا عنه أهنم غزوا غزوة السالسل ففاهتم الغزو فرابطوا مث رجعوا إىل  - ٥٧٣

أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخربنا أنه من صلى يف معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا 
املساجد األربعة غفر له ذنبه فقال يا بن أخي أال أدلك على أيسر من ذلك إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل كذلك يا عقبة قال نعم 



ابن حبان يف صحيحه وتقدم يف الوضوء حديث عمرو بن عبسة ويف آخره فإن هو قام رواه النسائي وابن ماجه و
  فحمد اهللا وأثىن عليه وجمده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه هللا تعاىل إال انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه 

ما من امرىء  رواه مسلم وتقدم يف الباب قبله حديث عثمان وفيه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول
مسلم حتضره صالة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل يؤت 

  كبرية وكذلك الدهر كله 
رواه مسلم وتقدم أيضا حديث عبادة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مخس صلوات افترضهن اهللا من 

  وأمت ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على اهللا عهد أن يغفر له  أحسن وضوءهن وصالهن لوقتهن
  ويأيت يف الباب بعده حديث أنس إن شاء اهللا تعاىل 

  الترغيب يف الصالة يف أول وقتها  - ١٥
عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي العمل أحب إىل اهللا  - ٥٧٤

  الصالة على وقتها قلت مث أي قال بر الوالدين  تعاىل قال
  قلت مث أي قال اجلهاد يف سبيل اهللا قال حدثين هبن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو استزدته لزادين 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

يقول عليكم بذكر ربكم  وروي عن رجل من بين عبد القيس يقال له عياض أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم
  وصلوا صالتكم يف أول وقتكم فإن اهللا يضاعف لكم 

  رواه الطرباين يف الكبري 
وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الوقت األول من الصالة  - ٥٧٦

  رضوان اهللا واآلخر عفو اهللا 
  رواه الترمذي والدارقطين 

ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فضل أول الوقت على آخره وروي عن  - ٥٧٨
  كفضل اآلخرة على الدنيا رواه أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس 

وعن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي  - ٥٧٩
  قال أفضل العمل الصالة لوقتها وبر الوالدين واجلهاد العمل أفضل قال شعبة 

  رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح 
وعن أم فروة رضي اهللا عنها وكانت ممن بايع النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت سئل النيب صلى اهللا عليه و  - ٥٨٠

  سلم أي األعمال أفضل قال الصالة ألول وقتها 
  ي وقال ال يروى إال من حديث عبد اهللا بن عمر العمري رواه أبو داود والترمذ

  وليس بالقوي عند أهل احلديث 
  واضطربوا يف هذا احلديث 

  قال احلافظ رضي اهللا عنه عبد اهللا هذا صدوق حسن احلديث فيه لني 
بو حامت قال أمحد صاحل احلديث ال بأس به وقال ابن معني يكتب حديثه وقال ابن عدي صدوق ال بأس به وضعفه أ

  وابن املديين 



  وأم فروة هذه هي أخت أيب بكر الصديق ألبيه ومن قال فيها أم فروة األنصارية فقد وهم 
  وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال أشهد أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٥٨١

وأمت ركوعهن وسجودهن يقول مخس صلوات افترضهن اهللا عز و جل من أحسن وضوءهن وصالهن لوقتهن 
  وخشوعهن كان له على اهللا عهد أن يغفر له ومن مل يفعل فليس له على اهللا عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 

  رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه 
سبعة نفر  وروي عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن - ٥٨٢

أربعة من موالينا وثالثة من غربنا مسندي ظهورنا إىل مسجده فقال ما أجلسكم قلنا جلسنا ننتظر الصالة قال فأرم 
قليال مث أقبل علينا فقال هل تدرون ما يقول ربكم قلنا ال قال فإن ربكم يقول من صلى الصالة لوقتها وحافظ 

د أن أدخله اجلنة ومن مل يصلها لوقتها ومل حيافظ عليها وضيعها عليها ومل يضيعها استخفافا حبقها فله علي عه
  استخفافا حبقها فال عهد له علي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وأمحد بنحوه 
  أرم هو بفتح الراء وتشديد امليم أي سكت 

ى اهللا عليه و سلم مر على أصحابه يوما فقال هلم هل وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صل - ٥٨٣
تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعاىل قالوا اهللا ورسوله أعلم قاهلا ثالثا قال وعزيت وجاليل ال يصليها أحد لوقتها إال 

  أدخلته اجلنة ومن صالها بغري وقتها إن شئت رمحته وإن شئت عذبته 
  إن شاء اهللا تعاىل رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الصلوات  - ٥٨٤
لوقتها وأسبغ هلا وضوءها وأمت هلا قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك 

وضوءها ومل يتم هلا خشوعها وال ركوعها وال سجودها اهللا كما حفظتين ومن صالها لغري وقتها ومل يسبغ هلا 
خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك اهللا كما ضيعتين حىت إذا كانت حيث شاء اهللا لفت كما يلف الثوب 

  اخللق مث ضرب هبا وجهه 
  رواه الطرباين يف األوسط وتقدم يف باب الصلوات اخلمس حديث أيب الدرداء وغريه 

  ماعة وما جاء فيمن خرج يريد اجلماعة فوجد الناس قد صلوا الترغيب يف صالة اجل
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الرجل يف مجاعة تضعف على  - ٥٨٥

صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء مث خرج إىل املسجد ال خيرجه إال 
الصالة مل خيط خطوة إال رفعت له هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة فإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي عليه ما دام يف 

  مصاله ما مل حيدث اللهم صل عليه اللهم ارمحه وال يزال يف صالة ما انتظر الصالة 
  رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 

رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال صالة اجلماعة أفضل من صالة  وعن ابن عمر - ٥٨٦
  الفذ بسبع وعشرين درجة 

  رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث  - ٥٨٧



اهللا تعاىل شرع لنبيكم صلى اهللا عليه و سلم سنن اهلدى وإهنن من سنن اهلدى ولو أنكم صليتم يف  ينادى هبن فإن
بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر 

خيطوها حسنة ويرفعه هبا درجة  فيحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب اهللا له بكل خطوة
وحيط عنه هبا سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بني 

  الرجلني حىت يقام يف الصف 
 ويف رواية لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصالة إال منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان الرجل ليمشي بني رجلني

  حىت يأيت الصالة وقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمنا سنن 

  اهلدى وإن من سنن اهلدى الصالة يف املسجد الذي يؤذن فيه 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

  قوله يهادي بني الرجلني يعين يرفد من جانبه ويؤخذ بعضده ميشى به إىل املسجد 
نه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضل صالة الرجل يف اجلماعة على صالته وعنه رضي اهللا ع - ٥٨٨

  وحده بضع وعشرون درجة 
  ويف رواية كلها مثل صالته يف بيته 

  رواه أمحد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار والطرباين وابن خزمية يف صحيحه بنحوه 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا تبارك وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت ر - ٥٨٩

  وتعاىل ليعجب من الصالة يف اجلمع 
  رواه أمحد بإسناد حسن وكذلك رواه الطرباين من حديث ابن عمر بإسناد حسن 

وعن عثمان رضي اهللا عنه أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء  - ٥٩٠
  ىل صالة مكتوبة فصالها مع اإلمام غفر له ذنبه مث مشى إ

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين الليلة آت من ريب  - ٥٩١

  ويف رواية رأيت ريب يف أحسن صورة فقال يل يا حممد 
  قلت لبيك رب وسعديك 
املأل األعلى قلت ال أعلم فوضع يده بني كتفي حىت وجدت بردها بني ثديي أو قال يف  قال هل تدري فيم خيتصم

  حنري فعلمت ما يف السموات وما يف األرض أو قال ما بني املشرق واملغرب 
  قال يا حممد أتدري فيم خيتصم املأل األعلى قلت نعم 
  يف الدرجات والكفارات ونقل األقدام إىل اجلماعات 

  وإسباغ 

  وء يف السربات وانتظار الصالة ومن حافظ عليهن عاش خبري ومات خبري وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه الوض
قال يا حممد قلت لبيك وسعديك فقال إذا صليت قل اللهم إين أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات وحب 

  املساكني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضين إليك غري مفتون 
  ء السالم وإطعام الطعام والصالة بالليل والناس نيام قال والدرجات إفشا



  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
  املأل األعلى هم املالئكة املقربون 

  والسربات بفتح السني املهملة وسكون الباء املوحدة مجع سربة وهي شدة الربد 
لو يعلم هذا املتخلف عن الصالة يف  وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال - ٥٩٢

  اجلماعة ما هلذا املاشي إليها ألتاها ولو حبوا على يديه ورجليه 
  رواه الطرباين يف حديث يأيت بتمامه يف ترك اجلماعة إن شاء اهللا تعاىل 

وما يف وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى هللا أربعني ي - ٥٩٣
  مجاعة يدرك التكبرية األوىل كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق 

  رواه الترمذي وقال ال أعلم أحدا رفعه إال ما روى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو 
   قال اململي رضي اهللا عنه ومسلم وطعمة وبقية رواته ثقات وقد تكلمنا على هذا احلديث يف غري هذا الكتاب

وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول من صلى يف مسجد  - ٥٩٤
  مجاعة أربعني ليلة ال تفوته الركعة األوىل من صالة العشاء كتب اهللا له هبا عتقا من النار 

  لفظه وقال هذا احلديث مرسل رواه ابن ماجه واللفظ له والترمذي وقال حنو حديث أنس يعين املتقدم ومل يذكر 
  يعين أن عمارة بن غزية الراوي عن أنس مل يدرك 

  أنسا وذكره رزين العبدري يف جامعه ومل أره يف شيء من األصول اليت مجعها واهللا أعلم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ فأحسن وضوءه مث راح  - ٥٩٥
  الناس قد صلوا أعطاه اهللا مثل أجر من صالها وحضرها ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا فوجد 

رواه أبو داود والنسائي واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم وتقدم يف باب املشي إىل املساجد حديث سعيد بن 
وفيه فإن أتى املسيب عن رجل من األنصار قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فذكر احلديث 

املسجد فصلى يف مجاعة غفر له فإن أتى املسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأمت ما بقي كان كذلك 
  فإن أتى املسجد وقد صلوا فأمت الصالة كان كذلك 

  الترغيب يف كثرة اجلماعة  - ١٧
و سلم يوما الصبح فقال أشاهد  عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه - ٥٩٦

  فالن قالوا ال 
  قال أشاهد فالن قالوا ال 

قال إن هاتني الصالتني أثقل الصلوات على املنافقني ولو تعلمون ما فيهما ألتيتموها ولو حبوا على الركب وإن 
أزكى من  الصف األول على مثل صف املالئكة ولو علمتم ما فضيلته البتدرمتوه وإن صالة الرجل مع الرجل

  صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع الرجل وكل ما كثر فهو أحب إىل اهللا عز و جل 
رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقد جزم حيىي بن معني والذهلي 

  بصحة هذا احلديث 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الرجلني يؤم  وعن قباث بن أشيم الليثي رضي اهللا عنه - ٥٩٧

أحدمها صاحبه أزكى عند اهللا من صالة أربعة تترى وصالة أربعة أزكى عند اهللا من صالة مثانية تترى وصالة مثانية 



  يؤمهم أحدهم أزكى عند اهللا من صالة مائة تترى 
  رواه البزار والطرباين بإسناد ال بأس به 

  الصالة يف الفالة قال احلافظ رمحه اهللا وقد ذهب بعض العلماء إىل تفضيلها على الصالة يف اجلماعة  الترغيب يف
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة يف اجلماعة تعدل  - ٥٩٨

  سني صالة مخسا وعشرين صالة فإذا صالها يف فالة فأمت ركوعها وسجودها بلغت مخ
رواه أبو داود وقال قال عبد الواحد بن زياد يف هذا احلديث صالة الرجل يف الفالة تضاعف على صالته يف 

  اجلماعة 
رواه احلاكم بلفظه وقال صحيح على شرطهما وصدر احلديث عند البخاري وغريه ورواه ابن حبان يف صحيحه 

ة الرجل يف مجاعة تزيد على صالته وحده خبمس وعشرين ولفظه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صال
  درجة فإن صالها بأرض قي فأمت ركوعها وسجودها تكتب صالته خبمسني درجة 

  القي بكسر القاف وتشديد الياء هو الفالة كما هو مفسر يف رواية أيب داود 
و سلم ما من بقعة يذكر اهللا  وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه - ٥٩٩

عليها بصالة أو بذكر إال استشرفت بذلك إىل منتهاها إىل سبع أرضني وفخرت على ما حوهلا من البقاع وما من 
  عبد يقوم بفالة من األرض يريد الصالة إال تزخرفت له األرض 

  رواه أبو يعلى 
ى اهللا عليه و سلم إذا كان الرجل بأرض قي وعن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صل - ٦٠٠

فحانت الصالة فليتوضأ فإن مل جيد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود اهللا ما 
  ال يرى طرفاه 

  رواه عبد الرازق عن ابن التيمي عن أبيه عن أيب عثمان النهدي عن سلمان 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم يعجب ربك من راعي غنم يف رأس شظية يؤذن وتقدم حديث عقبة بن عامر عن ا

  بالصالة ويصلي فيقول اهللا عز و جل انظروا إىل عبدي هذا يؤذن ويقيم الصالة 

  خياف مين قد غفرت لعبدي وأدخلته اجلنة 
  رواه أبو داود والنسائي وتقدم يف األذان 

  والترهيب من التأخر عنهما  الترغيب يف صالة العشاء والصبح خاصة يف مجاعة
عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من صلى العشاء يف  - ٦٠١

  مجاعة فكأمنا قام نصف الليل ومن صلى الصبح يف مجاعة فكأمنا صلى الليل كله 
اعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء رواه مالك ومسلم واللفظ له وأبو داود ولفظه من صلى العشاء يف مج

  والفجر يف مجاعة كان كقيام ليلة 
ورواه الترمذي كرواية أيب داود وقال حديث حسن صحيح قال ابن خزمية يف صحيحه باب فضل صالة العشاء 

ماعة ضعفا والفجر يف مجاعة وبيان أن صالة الفجر يف اجلماعة أفضل من صالة العشاء يف اجلماعة وأن فضلها يف اجل
  فضل العشاء يف اجلماعة 

  مث ذكره بنحو لفظ مسلم ولفظ أيب داود والترمذي يدافع ما ذهب إليه واهللا أعلم 



وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أثقل صالة على املنافقني صالة  - ٦٠٢
ا ولو حبوا ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيصلي العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومه

  بالناس مث أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار 
  رواه البخاري ومسلم 

  ال لقد ويف رواية ملسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد ناسا يف بعض الصلوات فق - ٦٠٣

مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس مث أخالف إىل رجال يتخلفون عنها فآمر هبم فيحرقوا عليهم حبزم احلطب بيوهتم 
ولو علم أحدهم أنه جيد عظما مسينا لشهدها يعين صالة العشاء ويف بعض روايات اإلمام أمحد هلذا احلديث لوال ما 

  ء وأمرت فتياين حيرقون ما يف البيوت بالنار يف البيوت من النساء والذرية أقمت صالة العشا
  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كنا إذا فقدنا الرجل يف الفجر والعشاء أسأنا به الظن  - ٦٠٤

  رواه الطرباين وابن خزمية يف صحيحه 
ا مسعته وعن رجل من النخع قال مسعت أبا الدرداء رضي اهللا عنه حني حضرته الوفاة قال أحدثكم حديث - ٦٠٥

من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن 
تراه فإنه يراك واعدد نفسك يف املوتى وإياك ودعوة املظلوم فإهنا تستجاب ومن استطاع منكم أن يشهد الصالتني 

  العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل 
  ين يف الكبري رواه الطربا

  ومسى الرجل املبهم جابرا وال حيضرين حاله 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى العشاء يف مجاعة فقد  - ٦

  أخذ حبظه من ليلة القدر 
  رواه الطرباين يف الكبري 

 عليه و سلم أنه كان يقول من صلى يف مسجد وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا - ٦٠٦
  مجاعة أربعني ليلة ال تفوته الركعة األوىل من صالة العشاء كتب اهللا له هبا عتقا من النار 

رواه ابن ماجه من رواية إمساعيل عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر وأشار إليه الترمذي ومل يذكر 
  ن عمارة بن غزية وهو املازين املدين مل يدرك أنسا لفظه وقال هو حديث مرسل يعين أ

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من توضأ مث أتى املسجد فصلى ركعتني  - ٦٠٧
  قبل الفجر مث جلس حىت يصلي الفجر كتبت صالته يومئذ يف صالة األبرار وكتب يف وفد الرمحن 

  م أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة رواه الطرباين عن القاس

وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما الصبح فقال أشاهد فالن قالوا 
  ال 

  قال أشاهد فالن قالوا ال 
  الركب قال إن هاتني الصالتني أثقل الصلوات على املنافقني ولو تعلمون ما فيهما ألتيتمومها ولو حبوا على 

  احلديث رواه أمحد وأبو داود وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وتقدم بتمامه يف كثرة اجلماعة 
وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى الصبح يف مجاعة فهو يف  - ٦٠٩



  ذمة اهللا تعاىل 
  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 

ه أيضا من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وزاد فيه فال ختفروا اهللا يف عهده فمن قتله طلبه اهللا وروا - ٦١٠
  حىت يكبه يف النار على وجهه 

  رواه مسلم من حديث جندب وتقدم يف الصلوات اخلمس 
  يقال أخفرت الرجل باخلاء املعجمة إذا نقضت عهده 

عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من غدا إىل صالة وروي عن سلمان رضي اهللا عنه قال مس - ٦١١
  الصبح غدا براية اإلميان ومن غدا إىل السوق غدا براية الشيطان 

  رواه ابن ماجه 
وروي عن ميتم رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بلغين أن امللك يغدو برايته مع  - ٦١٢

ل هبا معه حىت يرجع فيدخل هبا منزله وإن الشيطان يغدو برايته إىل السوق مع أول أول من يغدو إىل املسجد فال يزا
  من يغدو فال يزال هبا معه حىت يرجع فيدخلها منزله 

  رواه ابن أيب عاصم وأبو نعيم يف معرفة الصحابة وغريها 
ان بن أيب حثمة يف وعن أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقد سليم - ٦١٣

  صالة الصبح وإن عمر غدا إىل السوق ومسكن سليمان بني 

  املسجد والسوق فمر على الشفاء أم سليمان فقال هلا مل أر سليمان يف الصبح فقالت له إنه بات يصلي فغلبته عيناه 
  قال عمر له الن أشهد صالة الصبح يف مجاعة أحب إيل من أن أقوم ليلة 

  رواه مالك 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مشى يف ظلمة الليل إىل املساجد  - ٦١٤

  لقي اهللا عز و جل بنور يوم القيامة 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن والبن حبان يف صحيحه حنوه 

اهللا عليه و سلم بشر املشائني يف وعن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى  - ٦١٥
  الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة 

  رواه ابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط الشيخني وتقدم مع غريه 
  الترهيب من ترك حضور اجلماعة لغري عذر  - ٢٠
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مسع النداء فلم مينعه من عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسو - ٦١٦

  اتباعه عذر 
  قالوا وما العذر قال خوف أو مرض مل تقبل منه الصالة اليت صلى 

  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه وابن ماجه بنحوه 
  ال صالة له إال من عذر وعنه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مسع النداء فلم جيب ف - ٦١٧

  رواه القاسم بن أصبغ يف كتابه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من ثالثة يف قرية وال  - ٦١٨



  م الشيطان فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليه
  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية وابن 

  حبان يف صحيحيهما واحلاكم وزاد رزين يف جامعه وإن ذئب اإلنسان الشيطان إذا خال به أكله 
كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم وتقدم حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه وفيه ولو أنكم صليتم يف بيوتكم 

  سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم احلديث رواه مسلم وأبو داود وغريمها 
  ويف رواية اليب داود ولو تركتم سنة نبيكم لكفرمت  - ٦١٩

  وتقدم حديث أيب أمامة يف املعىن مرفوعا 
 عليه و سلم أنه قال اجلفاء كل اجلفاء والكفر وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا - ٦٢٠

  والنفاق من مسع منادي اهللا ينادي إىل الصالة فال جييبه 
  رواه أمحد والطرباين من رواية زبان بن فائد 

ويف رواية للطرباين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبسب املؤمن من الشقاء واخليبة أن يسمع املؤذن  - ٦٢١
  الة فال جييبه يثوب بالص

  التثويب هاهنا اسم إلقامة الصالة 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد مهمت أن آمر فتييت فيجمعوا  - ٦٢٢

يل حزما من حطب مث آيت قوما يصلون يف بيوهتم ليست هبم علة فأحرقها عليهم فقيل ليزيد هو ابن األصم اجلمعة 
  غريها  عىن أو

  قال صمت أذناي إن مل أكن مسعت أبا هريرة يأثره عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يذكر مجعة وال غريها 
  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي خمتصرا 

ين وعن عمرو بن أم مكتوم رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أنا ضرير شاسع الدار ويل قائد ال يالمي - ٦٢٣
  فهل جتد يل رخصة أن أصلي يف بييت قال أتسمع النداء 

  قال نعم 
  قال ما أجد لك رخصة 

  رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم 
ويف رواية المحد عنه أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى املسجد فرأى يف القوم رقة فقال إين  - ٦٢٤

للناس إماما مث أخرج فال أقدر على إنسان يتخلف عن الصالة يف بيته إال أحرقته عليه فقال ابن أم ألهم أن أجعل 
  مكتوم يا رسول اهللا إن بيين وبني املسجد خنال وشجرا وال أقدر على قائد كل ساعة أيسعين أن أصلي يف بييت 

  قال أتسمع اإلقامة قال نعم 
  قال فائتها 

  وإسناد هذه جيد 
الدار هو بالشني املعجمة أوال والسني والعني املهملتني بعد األلف أي بعيد الدار وال يالميين أي ال قوله شاسع 

  يوافقين ويف نسخ أيب داود ال يالومين بالواو وليس بصواب قاله اخلطايب وغريه 
هنم قالوا من مسع قال احلافظ أبو بكر بن املنذر روينا عن غري واحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ



  النداء مث مل جيب من غري عذر فال صالة له منهم ابن مسعود وأبو موسى األشعري 
وقد روي ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن كان يرى أن حضور اجلماعات فرض عطاء وأمحد بن حنبل 

  رك إتياهنا إال من عذر انتهى وأبو ثور وقال الشافعي رضي اهللا عنه ال أرخص ملن قدر على صالة اجلماعة يف ت
وقال اخلطايب بعد ذكر حديث ابن أم مكتوم ويف هذا دليل على أن حضور اجلماعة واجب ولو كان ذلك ندبا 

لكان أوىل من يسعه التخلف عنها أهل الضرورة والضعف ومن كان يف مثل حال ابن أم مكتوم وكان عطاء بن أيب 
  حلضر وبالقرية رخصة إذا مسع النداء يف أن يدع الصالة رباح يقول ليس ألحد من خلق اهللا يف ا

  وقال األوزاعي ال طاعة للوالد يف ترك اجلمعة واجلماعات انتهى 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل أعمى فقال يا رسول اهللا ليس يل قائد 
يه و سلم أن يرخص له يصلي يف بيته فرخص له فلما وىل دعاه يقودين إىل املسجد فسأل رسول اهللا صلى اهللا عل

  فقال هل تسمع النداء بالصالة قال نعم 
  قال فأجب 

  رواه مسلم والنسائي وغريمها 
وعن أيب الشعثاء احملاريب رضي اهللا عنه قال كنا قعودا يف املسجد فأذن املؤذن فقام رجل من املسجد ميشي  - ٦٢٦

  حىت خرج من املسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم فأتبعه أبو هريرة بصره 
  رواه مسلم وغريه وتقدم 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى وهو الذي أنزل فيه عبس وتوىل أن جاءه  - ٦٢٧
هللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا بأيب وأمي أنا كما وكان رجال من قريش إىل رسول اهللا صلى ا ٢ ١األعمى عبس 

تراين قد دبرت سين ورق عظمي وذهب بصري ويل قائد ال يالميين قياده إياي فهل جتد يل رخصة أصلي يف بييت 
  الصلوات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل تسمع املؤذن يف البيت الذي أنت فيه قال نعم يا رسول اهللا 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أجد لك رخصة ولو يعلم هذا املتخلف عن الصالة يف اجلماعة ما هلذا قال رس
  املاشي إليها ألتاها ولو حبوا على يديه ورجليه 

  رواه الطرباين يف الكبري من طريق علي بن يزيد االهلاين عن القاسم عن أيب أمامة 
أم مكتوم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن منزيل وعن جابر رضي اهللا عنه قال أتى ابن  - ٦٢٨

  شاسع وأنا مكفوف البصر وأنا أمسع األذان قال فإن مسعت األذان فأجب ولو حبوا أو زحفا 
  رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين يف األوسط وابن حبان يف صحيحه ومل يقل أو زحفا 

ه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل وال يشهد اجلماعة وال وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن - ٦٢٩
  اجلمعة فقال هذا يف النار 

  رواه الترمذي موقوفا 

وعنه أيضا رضي اهللا عنه قال من مسع حي على الفالح فلم جيب فقد ترك سنة حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم 

  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن 
سامة بن زيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لينتهني رجال عن ترك وعن أ - ٦٣١



  اجلماعة أو ألحرقن بيوهتم 
  رواه ابن ماجه من رواية الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة ومل يسمع منه 

م من مسع النداء فارغا وعن ابن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل - ٦٣٢
  صحيحا فلم جيب فال صالة له 

  رواه احلاكم من رواية أيب بكر بن عياش عن أيب حصني عن ابن بريدة وقال صحيح اإلسناد 
  قال احلافظ رضي اهللا عنه الصحيح وقفه 

  الترغيب يف صالة النافلة يف البيوت  - ٢١
عليه و سلم قال اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا - ٦٣٣

  تتخذوها قبورا 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

وعن جابر هو ابن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قضى أحدكم  - ٦٣٤
  اهللا جاعل يف بيته من صالته خريا الصالة يف مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالته فإن 

  رواه مسلم وغريه ورواه ابن خزمية يف صحيحه من حديث أيب سعيد 
وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مثل البيت الذي يذكر اهللا فيه  - ٦٣٥

  والبيت الذي ال يذكر اهللا فيه مثل احلي وامليت 
  لم رواه البخاري ومس

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا أفضل الصالة يف بييت أو 
الصالة يف املسجد قال أال ترى إىل بييت ما أقربه من املسجد فألن أصلي يف بييت أحب إيل من أن أصلي يف املسجد 

  إال أن تكون صالة مكتوبة 
  ابن خزمية يف صحيحه رواه أمحد وابن ماجه و

وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال خرج نفر من أهل العراق إىل عمر فلما قدموا عليه سألوه عن صالة  - ٦٣٧
  الرجل يف بيته فقال عمر سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أما صالة الرجل يف بيته فنور فنوروا بيوتكم 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صلوا أيها الناس يف بيوتكم فإن  وعن - ٦٣٨

  أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة 
  رواه النسائي بإسناد جيد وابن خزمية يف صحيحه 

لرجل يف بيته على وعن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراه رفعه قال فضل صالة ا - ٦٣٩
  صالته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع 

  رواه البيهقي وإسناده جيد إن شاء اهللا تعاىل 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكرموا بيوتكم ببعض  - ٦٤٠

  صالتكم 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

  لصالة بعد الصالة الترغيب يف انتظار ا - ٢٢



عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزال أحدكم يف صالة ما دامت  - ٦٤١
  الصالة حتبسه ال مينعه أن ينقلب إىل أهله إال الصالة 

  رواه البخاري يف أثناء حديث ومسلم 

ئكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل يقم من وللبخاري إن أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه واملال
  مصاله أو حيدث 

ويف رواية ملسلم وأبو داود قال ال يزال العبد يف صالة ما كان يف مصاله ينتظر الصالة واملالئكة تقول  - ٦٤٣
  اللهم اغفر له اللهم ارمحه حىت ينصرف أو حيدث 

  قيل وما حيدث قال يفسو أو يضرط 
فا عن نعيم بن عبد اهللا اجملمر أنه مسع أبا هريرة يقول إذا صلى أحدكم مث جلس يف مصاله مل تزل ورواه مالك موقو

املالئكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارمحه فإن قام من مصاله فجلس يف املسجد ينتظر الصالة مل يزل يف صالة 
  حىت يصلي 

يه و سلم أخر ليلة صالة العشاء إىل شطر الليل مث أقبل وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عل - ٦٤٤
  بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ومل تزالوا يف صالة منذ انتظرمتوها 

  رواه البخاري 
نزلت يف انتظار الصالة  ٦١وعن أنس رضي اهللا عنه أن هذه اآلية تتجاىف جنوهبم عن املضاجع السجدة  - ٦٤٥

  اليت تدعى العتمة 
  اه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب رو

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املغرب فرجع من  - ٦٤٦
رجع وعقب من عقب فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه قال 

ن أبواب السماء يباهي بكم املالئكة يقول انظروا إىل عبادي قد قضوا فريضة وهم أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا م
  ينتظرون أخرى 

  رواه ابن ماجه عن أيب أيوب عنه ورواته ثقات وأبو أيوب هو املراغي العتكي ثقة ما أراه مسع عبد اهللا واهللا أعلم 

  تعبه من شدة سعيه حفزه النفس هو بفتح احلاء املهملة والفاء وبعدمها زاي أي ساقه و
  وحسر هو بفتح احلاء والسني املهملتني أي كشف عن ركبتيه 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وصالة يف إثر صالة ال لغو بينهما  - ٦٤٧
  كتاب يف عليني 

  رواه أبو داود وتقدم بتمامه 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إسباغ الوضوء يف املكاره وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  - ٦٤٩

  وإعمال األقدام إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة يغسل اخلطايا غسال 
  رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

سلم إن العبد إذا جلس يف مصاله بعد الصالة  وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و - ٦٥٠
صلت عليه املالئكة وصالهتم عليه اللهم اغفر له وإن جلس ينتظر الصالة صلت عليه وصالهتم عليه اللهم اغفر له 



  اللهم ارمحه 
  رواه أمحد وفيه عطاء بن السائب 

ل منتظر الصالة بعد الصالة كفارس وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا - ٦٥١
  اشتد به فرسه يف سبيل اهللا على كشحه وهو يف الرباط األكرب 

  رواه أمحد والطرباين يف األوسط وإسناد أمحد صاحل 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين الليلة آت من ريب ويف رواية ريب يف 
ل يل يا حممد قلت لبيك ريب وسعديك قال هل تدري فيم خيتصم املأل األعلى قلت ال أعلم فوضع أحسن صورة فقا

يده بني كتفي حىت وجدت بردها بني ثديي أو قال يف حنري فعلمت ما يف السموات وما يف األرض أو قال ما بني 
ات والكفارات ونقل األقدام إىل املشرق واملغرب قال يا حممد أتدري فيم خيتصم املأل األعلى قلت نعم يف الدرج

اجلماعات وإسباغ الوضوء يف السربات وانتظار الصالة بعد الصالة ومن حافظ عليهن عاش خبري ومات خبري وكان 
  من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

  احلديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وتقدم بتمامه 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أدلكم على ما يكفر وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رس - ٦٥٣

اهللا به اخلطايا ويزيد به يف احلسنات قالوا بلى يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إسباغ الوضوء أو الطهور يف 
فيصلي املكاره وكثرة اخلطا إىل املسجد والصالة بعد الصالة وما من أحد خيرج من بيته متطهرا حىت يأيت املسجد 

  فيه مع املسلمني أو مع اإلمام مث ينتظر الصالة اليت بعدها إال قالت املالئكة اللهم اغفر له اللهم ارمحه 
  احلديث رواه ابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحه واللفظ له والدارمي يف مسنده 

كفارات وثالث درجات وثالث وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ثالث  - ٦٥٤
  منجيات وثالث مهلكات 

  فأما الكفارات فإسباغ الوضوء يف السربات وانتظار الصالة بعد الصالة ونقل األقدام إىل اجلماعات 
  وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السالم والصالة بالليل والناس نيام 

  فقر والغىن وخشية اهللا يف السر والعالنية وأما املنجيات فالعدل يف الغضب والرضا والقصد يف ال
  وأما املهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه 

رواه البزار واللفظ له والبيهقي وغريمها وهو مروي عن مجاعة من الصحابة وأسانيده وإن كان ال يسلم شيء منها 
  من مقال فهو مبجموعها حسن إن شاء اهللا تعاىل 

  وهي شدة الربد  السربات مجع سربة
وعن داود بن صاحل قال قال يل أبو سلمة يا ابن أخي تدري يف أي شيء نزلت اصربوا وصابروا ورابطوا  - ٦٥٥

قلت ال قال مسعت أبا هريرة يقول مل يكن يف زمان النيب صلى اهللا عليه و سلم غزو يرابط فيه  ٠٠٢آل عمران 
  ولكن انتظار الصالة بعد الصالة 

  قال صحيح اإلسناد رواه احلاكم و
وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال القاعد على الصالة  - ٦٥٦

  كالقانت ويكتب من املصلني من حني خيرج من بيته حىت يرجع إليه 



  لقانت رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه أمحد وغريه أطول منه إال أنه قال والقاعد يرعى الصالة كا
  وتقدم بتمامه يف املشي إىل املساجد 

قوله القاعد على الصالة كالقانت أي أجره كأجر املصلي قائما ما دام قاعدا ينتظر الصالة ألن املراد بالقنوت هنا 
  القيام يف الصالة 

ه أصحابه من وعن امرأة من املبايعات رضي اهللا عنها أهنا قالت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومع - ٦٥٧
بين سلمة فقربنا إليه طعاما فأكل مث قربنا إليه وضوءا فتوضأ مث أقبل على أصحابه فقال أال أخربكم مبكفرات اخلطايا 

  قالوا بلى قال إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة 
  م يف الصحيح رواه أمحد وفيه رجل مل يسم وبقية إسناده حمتج هب

  الترغيب يف احملافظة على الصبح والعصر  - ٢٣
  عن أيب موسى رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى الربدين دخل اجلنة  - ٦٥٨

  رواه البخاري ومسلم 
  الربدان مها الصبح والعصر 

  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن أيب زهرية عمارة بن رويبة رضي اهللا عنه قال مسعت رس - ٦٥٩

  يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا يعين الفجر والعصر 
  رواه مسلم 

وعن أيب مالك األشجعي عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الصبح  - ٦٦٠
  فهو يف ذمة اهللا وحسابه على اهللا 

   يف الكبري واألوسط ورواته رواة الصحيح إال اهليثم بن ميان وتكلم فيه فللحديث شواهد رواه الطرباين
  أبو مالك هو سعد بن طارق 

وعن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الصبح فهو يف  - ٦٦١
  به من ذمته بشيء يدركه مث يكبه على وجهه يف نار جهنم ذمة اهللا فال يطلبنكم اهللا من ذمته بشيء فإنه من يطل

  رواه مسلم وغريه 
وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الغداة  - ٦٦٢

  فأصيبت ذمته فقد استبيح محى اهللا وأخفرت ذمته وأنا طالب بذمته 
  رواه أبو يعلى 

لغفاري رضي اهللا عنه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العصر باملخمص وعن أيب بصرة ا - ٦٦٣
  وقال إن هذه الصالة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ومن حافظ عليها كان له أجره مرتني احلديث 

  رواه مسلم والنسائي 
اخلاء وكسر امليم بعدها ويف آخره صاد  املخمص بضم امليم وفتح اخلاء املعجمة وامليم مجيعا وقيل بفتح امليم وسكون

  مهملة اسم طريق 
وعن أيب بكر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الصبح يف مجاعة فهو يف  - ٦٦٤

  ذمة اهللا فمن أخفر ذمة اهللا كبه اهللا يف النار لوجهه 
  اده رجال الصحيح رواه ابن ماجه والطرباين يف الكبري واللفظ له ورجال إسن



وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا تبارك وتعاىل فال 
  ختفروا اهللا تبارك وتعاىل يف ذمته فإنه من أخفر ذمته طلبه اهللا تبارك وتعاىل حىت يكبه على وجهه 

  ري واألوسط بنحوه رواه أمحد والبزار ورواه الطرباين يف الكب
  ويف أول قصة وهو أن احلجاج أمر سامل بن عبد اهللا بقتل رجل فقال له سامل أصليت الصبح فقال الرجل نعم 

فقال له انطلق فقال له احلجاج ما منعك من قتله فقال سامل حدثين أيب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ه فكرهت أن أقتل رجال أجاره اهللا فقال احلجاج البن عمر أنت مسعت يقول من صلى الصبح كان يف جوار اهللا يوم

  هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ابن عمر نعم 
  قال احلافظ ويف األوىل ابن هليعة ويف الثانية حيىي بن عبد احلميد احلماين 

سلم يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٦٦٦
ومالئكة بالنهار وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر مث يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم 

  كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون 
ى رواياته قال جتتمع مالئكة الليل ومالئكة رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزمية يف صحيحه ولفظه يف إحد

النهار يف صالة الفجر وصالة العصر فيجتمعون يف صالة الفجر فتصعد مالئكة الليل وتثبت مالئكة النهار 
وجيتمعون يف صالة العصر فتصعد مالئكة النهار وتبيت مالئكة الليل فيسأهلم رهبم كيف تركتم عبادي فيقولون 

  كناهم وهم يصلون فاغفر هلم يوم الدين أتيناهم وهم يصلون وتر
  الترغيب يف جلوس املرء يف مصاله بعد صالة الصبح وصالة العصر  - ٢٤
  عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الصبح يف  - ٦٦٧

ة وعمرة قال قال رسول اهللا صلى مجاعة مث قعد يذكر اللهحىت تطلع الشمس مث صلى ركعتني كانت له كأجر حج
  اهللا عليه و سلم تامة تامة تامة 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن أقعد أصلي مع قوم يذكرون اهللا تعاىل  - ٦٦٨

د إمساعيل وألن أقعد مع قوم يذكرون اهللا من صالة الغداة حىت تطلع الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة من ول
  من صالة العصر إىل أن تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة 

  رواه أبو داود وأبو يعلى 
  قال يف املوضعني أحب إيل من أن أعتق أربعة من ولد إمساعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا 

  حب إيل مما طلعت عليه الشمس رواه ابن أيب الدنيا بالشطر األول إال أنه قال أ
وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قعد يف مصاله حني  - ٦٦٩

ينصرف من صالة الصبح حىت يسبح ركعيت الضحى ال يقول إال خريا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد 
  البحر 

ى وأظنه قال من صلى صالة الفجر مث قعد يذكر اهللا حىت تطلع الشمس وجبت له رواه أمحد وأبو داود وأبو يعل
  اجلنة 

  قال احلافظ رواه الثالثة من طريق زبان بن فائد عن سهل وقد حسنت وصححها بعضهم 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال من صلى الفجر مث ذكر اهللا حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتني أو  - ٦٧٠



  كعات مل متس جلده النار وأخذ احلسن جبلده فمده أربع ر
  رواه البيهقي 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ألن أقعد أذكر اهللا تعاىل وأكربه  - ٦٧١
 وأمحده وأسبحه وأهلله حىت تطلع الشمس أحب إيل من أن أعتق رقبتني من ولد إمساعيل ومن بعد العصر حىت

  تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق أربع رقبات من ولد إمساعيل 
  رواه أمحد بإسناد حسن 

وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى صالة الغداة يف مجاعة مث جلس يذكر اهللا 
  حىت تطلع الشمس مث قام فصلى ركعتني انقلب بأجر حجة وعمرة 

  ده جيد رواه الطرباين وإسنا
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى الفجر مل يقم من  - ٦٧٣

جملسه حىت متكنه الصالة وقال من صلى الصبح مث جلس يف جملسه حىت متكنه الصالة كان مبنزلة عمرة وحجة 
  متقبلتني 

  املوفق ففيه كالم  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات إال الفضل بن
وعن عبد اهللا بن غابر أن أمامة وعتبة بن عبد رضي اهللا عنهما حدثاه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٦٧٤

قال من صلى صالة الصبح يف مجاعة مث ثبت حىت يسبح هللا سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه 
  وعمرته 

  ف فيه وللحديث شواهد كثرية رواه الطرباين وبعض رواته خمتل
وروي عن عمرة رضي اهللا عنها قالت مسعت أم املؤمنني تعين عائشة رضي اهللا عنها تقول مسعت رسول اهللا  - ٦٧٥

صلى اهللا عليه و سلم يقول من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد يف مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ويذكر اهللا 
  خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ال ذنب له  حىت يصلي الضحى أربع ركعات

  رواه أبو يعلى واللفظ له والطرباين 
وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث بعثا قبل جند فغنموا غنائم  - ٦٧٦

من هذا البعث فقال النيب كثرية وأسرعوا الرجعة فقال رجل منا مل خيرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة وال أفضل غنيمة 
صلى اهللا عليه و سلم أال أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة قوم شهدوا صالة الصبح مث جلسوا يذكرون 

  اهللا حىت طلعت الشمس أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة 
هريرة بنحوه  رواه الترمذي يف الدعوات من جامعه ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه من حديث أيب

وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر رضي اهللا عنه وقال يف آخره فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا أبا 
  بكر أال أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما من صلى الغداة يف مجاعة مث ذكر اهللا حىت تطلع الشمس 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى الفجر تربع يف جملسه حىت تطلع وعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال كا
  الشمس حسنا 

رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطرباين ولفظه كان إذا صلى الصبح جلس يذكر اهللا حىت تطلع 
  الشمس 



صلى اهللا عليه و سلم وابن خزمية يف صحيحه ولفظه قال عن مساك أنه سأل جابر بن مسرة كيف كان رسول اهللا 
  يصنع إذا صلى الصبح قال كان يقعد يف مصاله إذا صلى الصبح حىت تطلع الشمس 

  الترغيب يف أذكار يقوهلا بعد الصبح والعصر واملغرب 
عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال يف دبر صالة الفجر وهو ثان  - ٦٧٨

لم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير رجليه قبل أن يتك
عشر مرات كتب اهللا له عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله يف حرز 

   تعاىل من كل مكروه وحرس من الشيطان ومل ينبغ لذنب أن يدركه يف ذلك اليوم إال الشرك باهللا
رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب صحيح والنسائي وزاد فيه بيده اخلري وزاد فيه أيضا وكان له 

  بكل واحدة قاهلا عتق رقبة مؤمنة 
  ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه من قاهلن حني ينصرف من صالة العصر أعطي مثل ذلك يف ليلته 

مسلم التميمي رضي اهللا عنه قال قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صليت الصبح وعن احلارث بن  - ٦٧٩
فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرين من النار سبع مرات فإنك إن مت من يومك كتب اهللا لك جوارا من النار وإذا 

تب اهللا لك جوارا من صليت املغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرين من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك ك
  النار 

  رواه النسائي وهذا لفظه وأبو داود عن احلارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن احلارث 

  قال احلافظ وهو الصواب ألن احلارث بن مسلم تابعي قاله أبو زرعة وأبو حامت الرازي 
ه و سلم من قال ال إله إال وعن عمارة بن شبيب السبائي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي - ٦٨٠

اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر املغرب بعث 
اهللا له مسلحة حيفظونه من الشيطان حىت يصبح وكتب اهللا له هبا عشر حسنات موجبات وحما عنه عشر سيئات 

  ت موبقات وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنا
رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن ال نعرفه إال من حديث ليث بن سعد وال نعرف لعمارة مساعا من النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم 
وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال إذا أصبح ال إله إال اهللا  - ٦٨١

  مد وهو على كل شيء قدير وحده ال شريك له له امللك وله احل
عشر مرات كتب اهللا له هبن عشر حسنات وحما هبن عشر سيئات ورفع له هبن عشر درجات وكن له عدل عتاقة 

  أربع رقاب وكن له حرسا حىت ميسي ومن قاهلن إذا صلى املغرب دبر صالته فمثل ذلك حىت يصبح 
  رواه أمحد والنسائي وابن حبان يف صحيحه وهذا لفظه 

  واية له وكن له عدل عشر رقاب ويف ر
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال حني ينصرف من  - ٦٨٢

صالة الغداة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو على كل شيء قدير عشر مرات 
شر حسنات وحما عنه هبن عشر سيئات ورفع له هبن عشر درجات وكن له عدل أعطي هبن سبعا كتب اهللا له هبن ع

عشر نسمات وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من املكروه ومل يلحقه يف ذلك اليوم ذنب إال الشرك باهللا ومن 



  قاهلن حني ينصرف من صالة املغرب أعطي مثل ذلك ليلته 
  للفظ له رواه ابن أيب الدنيا والطرباين بإسناد حسن وا

العدل بالكسر وفتحه لغة هو املثل وقال بعضهم العدل بالكسر ما عادل الشيء من جنسه وبالفتح ما عادله من غري 
  جنسه 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال دبر صالة الغداة ال إله إال  - ٦٨٣

احلمد حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثين اهللا وحده ال شريك له له امللك وله 
  رجليه كان يومئذ من أفضل أهل األرض عمال إال من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال 

رواه الطرباين يف األوسط بإسناد جيد ورواه فيه ويف الكبري أيضا من حديث أيب الدرداء ولفظه من قال بعد صالة 
ح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت بيده اخلري الصب

  وهو على كل شيء قدير عشر مرات 
كتب اهللا له بكل مرة عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكن له يف يومه ذلك حرزا من 

يم وكان له بكل مرة عتق رقبة من ولد إمساعيل مثن كل رقبة اثنا عشر ألفا كل مكروه وحرسا من الشيطان الرج
  ومل يلحقه يومئذ ذنب إال الشرك باهللا ومن قال ذلك بعد صالة املغرب كان له مثل ذلك 

وعن عبد الرمحن بن غنم رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من قال قبل أن ينصرف  - ٦٨٤
يه من صالة املغرب والصبح ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على ويثين رجل

كل شيء قدير عشر مرات كتب اهللا له بكل واحدة عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات 
ه إال الشرك وكان من أفضل وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ومل حيل للذنب أن يدرك

  الناس عمال إال رجال يفضله يقول أفضل مما قال 
رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري شهر بن حوشب وعبد الرمحن بن غنم خمتلف يف صحبته وقد روي هذا 

  احلديث عن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قال بعد وروي عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال مسعت رسول  - ٦٨٥

  صالة الفجر ثالث مرات وبعد العصر ثالث مرات أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو 

  احلي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر 
  رواه ابن السين يف كتابه 

ى فلكل منهما باب يأيت إن شاء اهللا تعاىل وتقدم يف باب قال احلافظ وأما ما يقوله دبر الصلوات إذا أصبح وإذا أمس
الرحلة يف طلب العلم حديث قبيصة وفيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له يا قبيصة إذا صليت الصبح فقل 

  ثالثا سبحان اهللا العظيم وحبمده تعاىف من العمى واجلذام والفلج 
  رواه أمحد 

   عذر الترهيب من فوات العصر بغري - ٢٦
  عن بريدة رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من ترك صالة العصر فقد حبط عمله  - ٦٨٦

  رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ولفظه قال بكروا بالصالة يف يوم الغيم فإنه من فاتته صالة العصر حبط عمله 
 صلى اهللا عليه و سلم من ترك صالة العصر متعمدا وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا - ٦٨٧



  فقد حبط عمله 
  رواه أمحد بإسناد صحيح 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر  - ٦٨٨
  أهله وماله 

ه وابن خزمية يف صحيحه وزاد يف آخره قال رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماج
  مالك تفسريه ذهاب الوقت 

وعن نوفل بن معاوية رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من فاتته صالة العصر  - ٦٨٩
  فكأمنا وتر أهله وماله 

  ويف رواية قال نوفل صالة من فاتته فكأمنا وتر أهله وماله 
  ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هي العصر قال ابن عمر ق
  رواه النسائي 

  الترغيب يف اإلمامة مع اإلمتام واإلحسان والترهيب منها عند عدمهما 
عن أيب علي املصري قال سافرنا مع عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه فحضرتنا الصالة فأردنا أن  - ٦٩٠

  يتقدمنا 
هللا عليه و سلم يقول من أم قوما فإن أمت فله التمام وهلم التمام وإن مل يتم فلهم فقال إين مسعت رسول اهللا صلى ا

  التمام وعليه اإلمث 
رواه أمحد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه واحلاكم وصححه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما ولفظهما من أم 

  يئا فعليه وال عليهم الناس فأصاب الوقت وأمت الصالة فله وهلم ومن انتقص من ذلك ش
  قال احلافظ هو عندهم من رواية عبد الرمحن بن حرملة عن أيب علي املصري وعبد الرمحن يأيت الكالم عليه 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أم قوما فليتق اهللا  - ٦٩١
كان له من األجر مثل أجر من صلى خلفه من غري أن ينقص من  وليعلم أنه ضامن مسؤول ملا ضمن وإن أحسن

  أجورهم شيئا وما كان من نقص فهو عليه 
  رواه الطرباين يف األوسط من رواية معارك بن عباد 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن  - ٦٩٢
  هم أخطؤوا فلكم وعلي

  رواه البخاري وغريه وابن حبان يف صحيحه ولفظه 

  سيأيت أو سيكون أقوام يصلون الصالة فإن أمتوا فلكم وإن انتقصوا فعليهم ولكم 
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة على كثبان املسك  - ٦٩٣

هللا وحق مواليه ورجل أم قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات اخلمس أراه قال يوم القيامة عبد أدى حق ا
  يف كل يوم وليلة 

رواه أمحد والترمذي وقال حديث حسن ورواه الطرباين يف الصغري واألوسط بإسناد ال بأس به ولفظه قال رسول 
م على كثيب من مسك حىت يفرغ اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يهوهلم الفزع األكرب وال يناهلم احلساب وه



من حساب اخلالئق رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه اهللا وأم به قوما وهم به راضون احلديث ويف الباب أحاديث اإلمام 
  ضامن واملؤذن مؤمتن وغريها وتقدم يف األذان 

  الترهيب من إمامة الرجل القوم وهم له كارهون  - ١
  نهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول ثالثة ال يقبل عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا ع - ٦٩٤

اهللا منهم صالة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل يأيت الصالة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد 
  حمررارواه أبو داود وابن ماجه كالمها من رواية عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي 

ة بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه صلى بقوم فلما انصرف قال إين نسيت أن أستأمركم قبل أن وعن طلح - ٦٩٥
أتقدم أرضيتم بصاليت قالوا نعم ومن يكره ذلك يا حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إين مسعت رسول 

  الته أذنيه اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا رجل أم قوما وهم له كارهون مل جتاوز ص
  رواه الطرباين يف الكبري من رواية سليمان بن أيوب وهو الطلحي الكويف قيل فيه له مناكري 

وعن عطاء بن دينار اهلذيل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال يقبل اهللا منهم  - ٦٩٦
وهم له كارهون ورجل صلى على جنازة ومل يؤمر صالة وال تصعد إىل السماء وال جتاوز رؤوسهم رجل أم قوما 

  وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه هكذا مرسال وروي له سند آخر إىل أنس يرفعه 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال ترتفع صالهتم فوق  - ٦٩٧
  رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان رؤوسهم شربا 

رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يقبل اهللا منهم صالة إمام 
  قوم وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان وأخوان متصارمان 

أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم العبد وعن  - ٦٩٨
  اآلبق حىت يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
فيها وفضل ميامنها ومن صلى يف الصف  الترغيب يف الصف األول وما جاء يف تسوية الصفوف والتراص - ٢

  املؤخر خمافة إيذاء غريه لو تقدم 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو يعلم الناس ما يف النداء والصف  - ٦٩٩

  األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا 
  رواه البخاري ومسلم 
  تعلمون ما يف الصف املقدم لكانت قرعة  ويف رواية ملسلم لو

وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري صفوف الرجال أوهلا وشرها 
  آخرها وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
ابن عباس وعمر بن اخلطاب وأنس بن مالك وأبو سعيد وأبو أمامة وجابر بن  وروي عن مجاعة من الصحابة منهم

  عبد اهللا وغريهم 



وعن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يستغفر للصف املقدم  - ٧٠١
  ثالثا وللثاين مرة 

صحيح على شرطهما ومل خيرجا للعرباض وابن رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال 
  حبان يف صحيحه ولفظه كان يصلي على الصف املقدم ثالثا وعلى الثاين واحدة 

  ولفظ النسائي كابن حبان إال أنه قال كان يصلي على الصف األول مرتني 
الئكته يصلون على وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا وم - ٧٠٢

  الصف األول 
  قالوا يا رسول اهللا وعلى الثاين 

  قال إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول 
  قالوا يا رسول اهللا وعلى الثاين قال وعلى الثاين 

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سووا صفوفكم وحاذوا بني مناكبكم ولينوا يف أيدي إخوانكم وسدوا اخللل 
  الشيطان يدخل فيما بينكم مبنزلة احلذف يعين أوالد الضأن الصغار رواه أمحد بإسناد ال بأس به والطرباين وغريه  فإن

  احلذف باحلاء املهملة والذال املعجمة مفتوحتني وبعدمها فاء 
مالئكته وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا و - ٧٠٣

  يصلون على الصف األول أو الصفوف األول 
  رواه أمحد بإسناد جيد 

وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت ناحية الصف ويسوي بني صدور 
  القوم ومناكبهم ويقول ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول 

  اه ابن خزمية يف صحيحه رو
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من  - ٧٠٥

  متام الصالة 
  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغريهم 

  ويف رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصالة 
ى اهللا عليه و سلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا باألعناق ورواه أبو داود ولفظه أن رسول اهللا صل

  فوالذي نفسي بيده إين ألرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأهنا احلذف 
  رواه النسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما حنو رواية أيب داود 

  االتساع عند عدم التراص  اخللل بفتح اخلاء املعجمة والالم أيضا هو ما يكون بني االثنني من
وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استووا تستو  - ٧٠٦

  قلوبكم ومتاسوا تزامحوا 
  قال شريح متاسوا يعين تزامحوا أوىف الصالة 

  وقال غريه متاسوا تواصلوا 
  رواه الطرباين يف األوسط 

اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بني  وعن ابن عمر رضي - ٧٠٧



املناكب وسدوا اخللل ولينوا بأيدي إخوانكم وال تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله اهللا ومن قطع صفا 
  قطعه اهللا 

  رواه أمحد وأبو داود وعند النسائي وابن خزمية آخره 

  ملكان اخلايل بني االثنني الفرجات مجع فرجة وهي ا
وعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أال تصفون كما  - ٧٠٨

تصف املالئكة عند رهبا فقلنا يا رسول اهللا وكيف تصف املالئكة عند رهبا قال يتمون الصفوف األول ويتراصون يف 
  الصف 

  د والنسائي وابن ماجه رواه أبو مسلم وأبو داو
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خياركم ألينكم مناكب يف  - ٧٠٩

  الصالة 
  رواه أبو داود 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال أقيمت الصالة فأقبل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بوجهه فقال  - ٧١٠
  ا فإين أراكم من وراء ظهري أقيموا صفوفكم وتراصو

  رواه البخاري ومسلم بنحوه 
  ويف رواية للبخاري فكان أحدنا يلزق منكبه مبنكب صاحبه وقدمه بقدمه 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أحسنوا إقامة الصفوف يف الصالة  - ٧١١
  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح 

ائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ومالئكته يصلون على وعن ع - ٧١٢
  ميامن الصفوف 

  رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن 
وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحببنا أن  - ٧١٣

  ينا بوجهه فسمعته يقول رب قين عذابك يوم تبعث عبادك نكون عن ميينه يقبل عل
  رواه مسلم 

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ترك الصف األول خمافة أن 
  يؤذي أحدا أضعف اهللا له أجر الصف األول 

  رواه الطرباين يف األوسط 
  رج الترغيب يف وصل الصفوف وسد الف - ٣

عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا ومالئكته يصلون على الذين  - ٧١٥
  يصلون الصفوف 

رواه أمحد وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم زاد ابن ماجه 
  ومن سد فرجة رفعه اهللا هبا درجة 

الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت الصف من ناحية إىل وعن  - ٧١٦



  ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم 
  قال وكان يقول إن اهللا ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف األول 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من وصل صفا وصله اهللا  وعن عبد - ٧١٧

  ومن قطع صفا قطعه اهللا 
رواه النسائي وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه أمحد وأبو داود يف آخر حديث 

  تقدم قريبا 
ما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خياركم ألينكم مناكب وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه - ٧١٨

  يف الصالة وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إىل فرجة يف الصف فسدها 
  رواه البزار بإسناد حسن وابن حبان يف صحيحه كالمها بالشطر األول ورواه بتمامه الطرباين يف األوسط 

نها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سد فرجة رفعه اهللا هبا درجة وعن عائشة رضي اهللا ع - ٧١٩
  وبىن له بيتا يف اجلنة 

رواه الطرباين يف األوسط من رواية مسلم بن خالد الزجني وتقدم عند ابن ماجه يف أول الباب دون قوله وبىن له بيتا 
  يف اجلنة 

  ريرة ويف إسناده عصمة بن حممد ورواه األصبهاين بالزيادة أيضا من حديث أيب ه
  قال أبو حامت ليس بقوي وقال غريه متروك 

  وعن أيب جحيفة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من سد فرجة يف الصف غفر له 
  رواه البزار بإسناد حسن واسم أيب جحيفة وهب بن عبد اهللا السوائي 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا ومالئكته يصلون على الذين وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه  - ٧٢١
  يصلون الصفوف وال يصل عبد صفا إال رفعه اهللا به درجة وذرت عليه املالئكة من الرب 

  رواه الطرباين يف األوسط وال بأس بإسناده 
عليه و سلم يقول إن اهللا ومالئكته وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال وكان رسول اهللا صلى اهللا  - ٧٢٢

  يصلون على الذين يصلون الصفوف األول وما من خطوة أحب إىل اهللا من خطوة ميشيها العبد يصل هبا صفا 
  رواه أبو داود يف حديث وابن خزمية بدون ذكر اخلطوة وتقدم 

ا أحب اخلطا إىل اهللا وعن معاذ رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خطوتان إحدامه - ٧٢٣
واألخرى أبغض اخلطا إىل اهللا فأما اليت حيبها اهللا عز و جل فرجل نظر إىل خلل يف الصف فسده وأما اليت يبغضها 

  اهللا فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمىن ووضع يده عليها وأثبت اليسرى مث قام 
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن ميسرة املسجد قد تعطلت وروي عن  - ٧٢٤
  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من عمر ميسرة املسجد كتب له كفالن من األجر 

  رواه ابن خزمية وغريه 
جانب املسجد األيسر  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عمر - ٧٢٥

  لقلة أهله فله أجران 



  رواه الطرباين يف الكبري من رواية بقية بن الوليد 
  الترهيب من تأخر الرجال إىل أواخر صفوفهم وتقدم النساء إىل أوائل صفوفهن ومن اعوجاج الصفوف 

ف الرجال أوهلا وشرها عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري صفو - ٧٢٦
  آخرها وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وتقدم 

وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى يف أصحابه تأخرا فقال هلم تقدموا فائتموا يب 
   يؤخرهم اهللا وليأمت بكم من بعدكم ال يزال قوم يتأخرون حىت

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال قوم يتأخرون عن الصف  - ٧٢٨

  األول حىت يؤخرهم اهللا يف النار 
   يف النار رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه وابن حبان إال أهنما قاال حىت خيلفهم اهللا

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح مناكبنا يف الصالة ويقول  - ٧٢٩
  استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ليلين منكم أولو األحالم والنهى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم 

  رواه مسلم وغريه 
اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لتسون صفوفكم  وعن النعمان بن بشري رضي - ٧٣٠

  أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
قداح ويف رواية هلم خال البخاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يسوي صفوفنا حىت كأمنا يسوي هبا ال

حاى رآنا أنا قد عقلنا عنه مث خرج يوما فقام حىت كاد يكرب فرى رجال باديا صدره من الصف فقال عباد اهللا 
  لتسون صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم 

ويف رواية أليب داود وابن حبان يف صحيحه أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الناس بوجهه فقال أقيموا 
خلالفن اهللا بني قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق منكبه مبنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه  صفوفكم أو

  بكعبه 

  القداح بكسر القاف مجع قدح وهو خشب السهم إذا بري قبل أن جيعل فيه النصل والريش 
لصف من ناحية إىل وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتخلل ا - ٧٣١

ناحية ميسح صدورنا ومناكبنا ويقول ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن اهللا ومالئكته يصلون على 
  الصفوف األول 

رواه أبو داود والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحه ولفظه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتينا 
  ختتلف صفوفكم فتختلف قلوبكم إن اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول  فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول ال

  ويف رواية البن خزمية ال ختتلف صدوركم فتختلف قلوبكم 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لتسون الصفوف أو لتطمسن  - ٧٣٢

  الوجوه أو لتغمضن أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم 
  رواه أمحد والطرباين من طريق عبيد اهللا بن زحر عن علي بن زيد وقد مشاه بعضهم 



  الترغيب يف التأمني خلف اإلمام ويف الدعاء وما يقوله يف االعتدال واالستفتاح  - ٥
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم  - ٧٣٣

  فقولوا آمني  ٧وال الضالني الفاحتة 
  فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

  رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
  آمني فوافقت إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه 
  ا احلديث ويف رواية البن ماجه والنسائي إذا أمن القارىء فأمنو

  ويف رواية للنسائي وإذا قال غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا 

  ويف رواية البخاري إذا قال أحدكم آمني وقالت املالئكة يف السماء آمني 
  فإنه من وافق كالمه كالم املالئكة غفر ملن يف املسجد 

تعاىل وقيل معناها اللهم استجب أو كذلك فافعل آمني متد وتقصر وتشديد املمدود لغية وقيل هو اسم من أمساء اهللا 
  أو كذلك فليكن 

وعن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما  - ٧٣٤
  حسدتكم على السالم والتأمني 

 عليه و سلم ذكرت رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزمية يف صحيحه وأمحد ولفظه إن رسول اهللا صلى اهللا
عنده اليهود فقال إهنم مل حيسدونا على شيء كما حسدونا على اجلمعة اليت هدانا اهللا هلا وضلوا عنها وعلى القبلة 

  اليت هدانا اهللا هلا وضلوا عنها وعلى قولنا خلف اإلمام آمني 
قوم حسد ومل حيسدوا املسلمني  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن ولفظه قال إن اليهود قد سئموا دينهم وهم

  على أفضل من ثالث رد السالم وإقامة الصفوف وقوهلم خلف إمامهم يف املكتوبة آمني 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم جلوسا فقال إن اهللا قد أعطاين خصاال  - ٧٣٥

حية أهل اجلنة وأعطاين التأمني ومل يعطه أحدا من النبيني قبلي ثالثة أعطاين صالة يف الصفوف وأعطاين التحية إهنا لت
  إال أن يكون اهللا قد أعطاه هارون يدعو موسى ويؤمن هارون 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه من رواية زريب موىل آل املهلب وتردد يف ثبوته 
  وسلم إذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم وال الضالني قال الذين 

  رة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه خلفه آمني وعن أيب هري
التقت من أهل السماء وأهل األرض آمني غفر اهللا للعبد ما تقدم من ذنبه قال ومثل الذي ال يقول آمني كمثل 

  رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرج سهامهم ومل خيرج سهمه فقال ما لسهمي مل خيرج قال إنك مل تقل آمني 
  أبو يعلى من رواية ليث بن أيب سليم رواه 
وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قال اإلمام غري املغضوب  - ٧٣٧

  عليهم وال الضالني فقولوا آمني جيبكم اهللا 
شعري قال فيه إذا رواه الطرباين يف الكبري ورواه مسلم وأبو داود والنسائي يف حديث طويل عن أيب موسى األ

صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كرب فكربوا وإذا قال غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني 



  جيبكم 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حسدتكم اليهود على  - ٧٣٨

  قول آمني  شيء ما حسدتكم على آمني فأكثروا من
  رواه ابن ماجه 

وعن أيب مصبح املقرائي قال كنا جنلس إىل أيب زهري النمريي رضي اهللا عنه وكان من الصحابة حيدث  - ٧٣٩
  أحسن احلديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمني فإن آمني مثل الطابع على الصحيفة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة منشي فأتينا على  قال أبو زهري النمريي أخربكم عن ذلك خرجنا مع رسول
رجل قد أحل يف املسألة فوقف النيب صلى اهللا عليه و سلم يستمع منه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أوجب إن 
ختم فقال رجل من القوم بأي شيء خيتم فقال بآمني فإنه إن ختم بآمني فقد أوجب فانصرف الرجل الذي سأل 

  ى اهللا عليه و سلم فأتى الرجل فقال اختم يا فالن بآمني وأبشر النيب صل
  رواه أبو داود 

  مصبح بضم امليم وكسر الباء املوحدة بعدها حاء مهملة 
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لشريف: كتاب  احلديث ا لترهيب من  لترغيب وا   ا
بو حممد: املؤلف  ملنذري أ لقوي ا ا عبد  بن  لعظيم  ا  عبد 

  واملقرائي بضم امليم وقيل بفتحها والضم أشهر وبسكون القاف وبعدها راء ممدودة نسبة إىل قرية بدمشق 
سول اهللا صلى اهللا عليه و وعن حبيب بن سلمة الفهري رضي اهللا عنه وكان جماب الدعوة قال مسعت ر - ٧٤٠

  سلم يقول ال جيتمع مأل فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إال أجاهبم اهللا 
  رواه احلاكم 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال بينما حنن نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ قال رجل من  - ٧٤١
وأصيال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من القائل القوم اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة 

  كلمة كذا وكذا 
  فقال رجل من القوم أنا يا رسول اهللا فقال عجبت هلا فتحت هلا أبواب السماء 

  قال ابن عمر فما تركتهن منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ذلك 
  رواه مسلم 

ي اهللا عنه قال كنا نصلي وراء النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما رفع رأسه وعن ر فاعة بن رافع الزرقي رض - ٧٤٢
  من الركعة قال مسع اهللا ملن محده 

  قال رجل من ورائه ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من املتكلم قال أنا 
  قال رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروهنا أيهم يكتبها أول 

  الك والبخاري وأبو داود والنسائي رواه م
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده  - ٧٤٣

  فقولوا اللهم ربنا لك احلمد فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 
  والنسائي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 

  ويف رواية للبخاري ومسلم فقولوا ربنا ولك احلمد بالواو 
  الترهيب من رفع املأموم رأسه قبل اإلمام يف الركوع والسجود 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه من  - ٧٤٤
  أسه رأس محار أو جيعل اهللا صورته صورة محار ركوع أو سجود قبل اإلمام أن جيعل اهللا ر

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه الطرباين يف األوسط بإسناد جيد ولفظه قال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس كلب 

موقوفا على عبد اهللا بن مسعود بأسانيد أحدها جيد ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث أيب  ورواه يف الكبري
هريرة أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ولفظه أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس 

  كلب 
صالة ملن فعل ذلك وأما عامة أهل العلم قال اخلطايب اختلف الناس فيمن فعل ذلك فروي عن ابن عمر أنه قال ال 

فإهنم قالوا قد أساء وصالته جتزئه غري أن أكثرهم يأمرون بأن يعود إىل السجود وميكث يف سجوده بعد أن يرفع 



  اإلمام رأسه بقدر ما كان ترك 
  انتهى 
اإلمام إمنا ناصيته بيد وعنه أيضا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الذي خيفض ويرفع قبل  - ٧٤٥

  شيطان 
  رواه البزار والطرباين بإسناد حسن ورواه مالك يف املوطأ فوقفه عليه ومل يرفعه 

  الترهيب من عدم إمتام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء يف اخلشوع 
  م ال جتزىء عن أيب مسعود البدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل - ٧٤٦

  صالة الرجل حىت يقيم ظهره يف الركوع والسجود 
رواه أمحد وأبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما ورواه 

  الطرباين والبيهقي وقاال إسناده صحيح ثابت وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
 عنه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن نقرة الغراب وعن عبد الرمحن بن شبل رضي اهللا - ٧٤٧

  وافتراش السبع وأن يوطن الرجل املكان يف املسجد كما يوطن البعري 
  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

عليه و سلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٧٤٨
  صالته 

قالوا يا رسول اهللا كيف يسرق من الصالة قال ال يتم ركوعها وال سجودها أو قال ال يقيم صلبه يف الركوع 
  والسجود 

  رواه أمحد والطرباين وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسرق الناس الذي يسرق وعن عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا  - ٧٤٩

  صالته 
  قيل يا رسول اهللا كيف يسرق صالته قال ال يتم ركوعها وال سجودها وأخبل الناس من خبل بالسالم 

  رواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة بإسناد جيد 
منا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبايعناه وعن علي بن شيبان رضي اهللا عنه قال خرجنا حىت قد - ٧٥٠

وصلينا خلفه فلمح مبؤخر عينه رجال ال يقيم صالته يعين صلبه يف الركوع فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  صالته قال يا معشر املسلمني ال صالة ملن ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود 

  حبان يف صحيحيهما رواه أمحد وابن ماجه وابن خزمية وابن 
وعن طلق بن علي احلنفي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينظر اهللا إىل صالة  - ٧٥١

  عبد ال يقيم فيها صلبه بني ركوعها وسجودها 
  رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات 

 عليه و سلم رأى رجال ال يتم ركوعه وينقر يف وعن أيب عبد اهللا األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا
سجوده وهو يصلي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو مات هذا على حاله هذه مات على غري ملة حممد 

  صلى اهللا عليه و سلم 



 مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل الذي ال يتم ركوعه وينقر يف سجوده مثل اجلائع يأكل التمرة
  والتمرتني ال تغنيان عنه شيئا 

قال أبو صاحل قلت اليب عبد اهللا من حدث هبذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أمراء األجناد عمرو بن 
  العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة مسعوه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وابن خزمية يف صحيحه رواه الطرباين يف الكبري وأبو يعلى بإسناد حسن 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرجل ليصلي ستني سنة وما تقبل له  - ٧٥٣

  صالة لعله يتم الركوع وال يتم السجود ويتم السجود وال يتم الركوع 
  رواه أبو القاسم األصبهاين وينظر سنده 

 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما الصحابه وأنا حاضر لو وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا - ٧٥٤
كان الحدكم هذه السارية لكره أن جتدع كيف يعمد أحدكم فيجدع صالته اليت هي هللا فأمتوا صالتكم فإن اهللا ال 

  يقبل إال تاما 
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن 

  اجلدع قطع بعض الشيء 
ل رضي اهللا عنه أنه أبصر رجال ال يتم الركوع وال السجود فقال لو مات هذا ملات على غري ملة وعن بال - ٧٥٥

  حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه الطرباين ورواته ثقات 

وروي عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن للصالة املكتوبة عند اهللا  - ٧٥٦
  ها شيئا حوسب به فيها على ما انتقص وزنا من انتقص من

  رواه األصبهاين 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينظر اهللا إىل عبد ال يقيم صلبه  - ٧٥٧

  بني ركوعه وسجوده 
  رواه أمحد بإسناد جيد 

عليه و سلم أن أقرأ وأنا راكع وقال يا علي وروي عن علي رضي اهللا عنه قال هناين رسول اهللا صلى اهللا  - ٧٥٨
  مثل الذي ال يقيم صلبه يف صالته كمثل حبلى محلت فلما دنا نفاسها 

  أسقطت فال هي ذات محل وال هي ذات ولد 
رواه أبو يعلى واألصبهاين وزاد مثل املصلي كمثل التاجر ال خيلص له رحبه حىت خيلص له رأس ماله كذلك املصلي 

  ه حىت يؤدي الفريضة ال تقبل نافلت
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق  - ٧٥٩

  صالته 
  قال وكيف يسرق صالته قال ال يتم ركوعها وال سجودها 

  رواه الطرباين يف األوسط وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وصححه 
طاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مصل إال وروي عن عمر بن اخل - ٧٦٠

  وملك عن ميينه وملك عن يساره فإن أمتها عرجا هبا وإن مل يتمها ضربا هبا على وجهه 



  رواه األصبهاين 
والزاين  وعن النعمان بن مرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما ترون يف الشارب - ٧٦١

والسارق وذلك قبل أن تنزل فيهم احلدود قالوا اهللا ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة 
  الذي يسرق صالته 

  قالوا وكيف يسرق صالته قال ال يتم ركوعها وال سجودها 
يه ومن صالها لغري رواه مالك وتقدم يف باب الصالة على وقتها حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وف

وقتها ومل يسبغ هلا وضوءها ومل يتم هلا خشوعها وال ركوعها وال سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول 
  ضيعك اهللا كما ضيعتين حىت إذا كانت حيث شاء اهللا لفت كما يلف الثوب اخللق مث ضرب هبا وجهه 

  رواه الطرباين 
خل املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس يف ناحية وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال د - ٧٦٢

املسجد فصلى مث جاء فسلم عليه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليك السالم ارجع فصل فإنك مل 
تصل فصلى مث جاء فسلم فقال وعليك السالم ارجع فصل فإنك مل تصل فصلى مث جاء فسلم فقال وعليك السالم 

  فإنك مل تصل ارجع فصل 
فقال يف الثانية أو يف اليت تليها علمين يا رسول اهللا فقال إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب 

  مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن 

عل ذلك يف صالتك راكعا مث ارفع حىت تستوي قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث اف
  كلها 

  ويف رواية مث ارفع حىت تستوي قائما يعين من السجدة الثانية 
رواه البخاري ومسلم وقال يف حديثه فقال الرجل والذي بعثك باحلق ما أحسن غري هذا فعلمين ومل يذكر غري 

  سجدة واحدة 
  رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

  فعلت ذلك فقد متت صالتك وإن انتقصت من هذا فإمنا انتقصته من صالتك  ويف رواية اليب داود فإذا
وعن رفاعة بن رافع رضي اهللا عنه قال كنت جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء رجل  - ٧٦٣

عليه و فدخل املسجد فصلى فذكر احلديث إىل أن قال فيه فقال الرجل ال أدري ما عبت علي فقال النيب صلى اهللا 
سلم إنه ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء كما أمره اهللا ويغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وميسح رأسه 

ورجليه إىل الكعبني مث يكرب اهللا وحيمده وميجده ويقرأ من القرآن ما أذن اهللا له فيه وتيسر مث يكرب ويركع فيضع 
ول مسع اهللا ملن محده ويستوي قائما حىت يأخذ كل عظم كفيه على ركبتيه حىت تطمئن مفاصله وتسترخي مث يق

مأخذه ويقيم صلبه مث يكرب فيسجد وميكن جبهته من األرض حىت تطمئن مفاصله وتسترخي مث يكرب فريفع رأسه 
  ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه 

  فوصف الصالة هكذا حىت فرغ مث قال ال تتم صالة أحدكم حىت يفعل ذلك 
ئي وهذا لفظه والترمذي وقال حديث حسن وقال يف آخره فإذا فعلت ذلك فقد متت صالتك وإن رواه النسا

  انتقصت منها شيئا انتقصت من صالتك 



  قال أبو عمر بن عبد الرب النمري هذا حديث ثابت 
  وعن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن  - ٧٦٤

  ف وما كتب له إال عشر صالته تسعها مثنها سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها الرجل لينصر
  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه بنحوه 

وعن أيب اليسر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال منكم من يصلي الصالة كاملة ومنكم  - ٧٦٥
  س من يصلي النصف والثلث والربع واخلم

  حىت بلغ العشر 
رواه النسائي بإسناد حسن واسم أيب اليسر بالياء املثناة حتت والسني املهملة مفتوحتني كعب بن عمر السلمي شهد 

  بدرا 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة ثالثة أثالث الطهور ثلث  - ٧٦٦

  والركوع ثلث والسجود ثلث 
  ن أداها حبقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صالته رد عليه سائر عمله فم

  رواه البزار وقال ال نعلمه مرفوعا إال من حديث املغرية بن مسلم 
  قال احلافظ وإسناده حسن 

  وعن حريث بن قبيصة رضي اهللا عنه قال قدمت املدينة وقلت اللهم ارزقين جليسا صاحلا  - ٧٦٧
جلست إىل أيب هريرة فقلت إين سألت اهللا أن يرزقين جليسا صاحلا فحدثين حبديث مسعته من رسول اهللا صلى قال ف

اهللا عليه و سلم لعل اهللا أن ينفعين به فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أول ما حياسب به العبد 
  ن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضته يوم القيامة من عمله صالته فإن صلحت فقد أفلح وأجنح وإ

  قال اهللا تعاىل انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة مث يكون سائر عمله على ذلك 
  رواه الترمذي وغريه وقال حديث حسن غريب 

رف فقال يا فالن أال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما مث انص - ٧٦٨
حتسن صالتك أال ينظر املصلي إذا صلى كيف يصلي فإمنا يصلي لنفسه إين ألبصر من ورائي كما أبصر من بني 

  يدي 
  رواه مسلم والنسائي وابن خزمية يف صحيحه ولفظه قال 

يا فالن أال تتقي  صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر فلما سلم نادى رجال كان يف آخر الصفوف فقال
  اهللا 

أال تنظر كيف تصلي إن أحدكم إذا قام يصلي إمنا يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه إنكم ترون أين ال أراكم إين 
  واهللا ألرى من خلف ظهري كما أرى من بني يدي 

هللا من عبد عمال وعن عثمان بن أيب دهرشن رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقبل ا - ٧٦٩
  حىت يشهد قلبه مع بدنه 

رواه حممد بن نصر املروزي يف كتاب الصالة هكذا مرسال ووصله أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس بأيب بن 
  كعب واملرسل أصح 



وعن الفضل بن العباس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة مثىن مثىن تشهد  - ٧٧٠
كل ركعتني وختشع وتضرع ومتسكن وتقنع يديك تقول ترفعهما إىل ربك مستقبال ببطوهنما وجهك وتقول يا  يف

  رب يا رب من مل يفعل ذلك فهي كذا وكذا 
رواه الترمذي والنسائي وابن خزمية يف صحيحه وتردد يف ثبوته رووه كلهم عن ليث بن سعد حدثنا عبد ربه بن 

عبد اهللا بن نافع ابن العمياء عن ربيعة بن احلارث عن الفضل وقال الترمذي قال  سعيد عن عمران بن أيب أنس عن
غري ابن املبارك يف هذا احلديث من مل يفعل ذلك فهي خداج وقال مسعت حممد بن إمساعيل يعين البخاري يقول روى 

   شعبة هذا احلديث عن عبد ربه فأخطأ يف مواضع قال وحديث ليث بن سعد أصح من حديث شعبة
قال احلافظ وعبد اهللا بن نافع ابن العمياء مل يرو عنه غري عمران بن أيب أنس وعمران ثقة ورواه أبو داود وابن ماجه 

من طريق شعبة عن عبد ربه عن ابن أيب أنس عن عبد اهللا بن نافع ابن العمياء عن عبد اهللا بن احلارث عن املطلب 
  بن أيب وداعة 

صلى اهللا عليه و سلم الصالة مثىن مثىن وتشهد يف كل ركعتني وتبأس ومتسكن ولفظ ابن ماجه قال رسول اهللا 
  وتقنع وتقول اللهم اغفر يل فمن مل يفعل ذلك فهي خداج 

  قال اخلطايب أصحاب احلديث يغلطون شعبة يف هذا احلديث مث حكى قول 

طأ شعبة وصوب ليث بن سعد البخاري املتقدم وقال قال يعقوب بن سفيان يف هذا احلديث مثل قول البخاري وخ
وكذلك قال حممد بن إسحاق بن خزمية قال وقوله تبأس معناه إظهار البؤس والفاقة ومتسكن من املسكنة وقيل معناه 
السكون والوقار وامليم مزيدة فيها وإقناع اليدين رفعهما يف الدعاء واملسألة واخلداج معناه هاهنا الناقص يف األجر 

  والفضيلة 
  انتهى 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل إمنا أتقبل  - ٧٧١

الصالة ممن تواضع هبا لعظميت ومل يستطل على خلقي ومل يبت مصرا على معصييت وقطع النهار يف ذكري ورحم 
لؤه بعزيت وأستحفظه مالئكيت أجعل له املسكني وابن السبيل واألرملة ورحم املصاب ذلك نوره كنور الشمس أك
  يف الظلمة نورا ويف اجلهالة حلما ومثله يف خلقي كمثل الفردوس يف اجلنة 

  رواه البزار من رواية عبد اهللا بن واقد احلراين وبقية رواته ثقات 
إن العبد  وروي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول - ٧٧٢

إذا صلى فلم يتم صالته خشوعها وال ركوعها وأكثر االلتفات مل تقبل منه ومن جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه وإن 
  كان على اهللا كرميا 

  رواه الطرباين 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أول شيء يرفع من هذه األمة اخلشوع  - ٧٧٣
  ال ترى فيها خاشعا  حىت

رواه الطرباين بإسناد حسن ورواه ابن حبان يف صحيحه يف آخر حديث موقوفا على شداد بن أوس ورفعه الطرباين 
  أيضا واملوقوف أشبه 

  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعا قال مثل الصالة املكتوبة كمثل امليزان من أوىف استوىف  - ٧٧٤
  غريه عن احلسن مرسال وهو الصواب  رواه البيهقي هكذا ورواه



وعن مطرف عن أبيه رضي اهللا عنه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ويف صدره أزيز  - ٧٧٥
  كأزيز الرحى من البكاء 

  رواه أبو داود والنسائي ولفظه 

  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وجلوفه أزيز كأزيز املرجل يعين يبكي 
  ورواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما حنو رواية النسائي إال أن ابن خزمية قال ولصدره أزيز كأزيز الرحى 

  بزايني هو صوهتا واملرجل بكسر امليم وفتح اجليم هو القدر يعين أن جلوفه حنينا كصوت غليان القدر 
ملقداد ولقد رأيتنا وما فينا إال نائم إال رسول وعن علي رضي اهللا عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غري ا - ٧٧٦

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتت شجرة يصلي ويبكي حىت أصبح 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

وعن عبد اهللا بن أيب بكر أن أبا طلحة األنصاري رضي اهللا عنه كان يصلي يف حائط له فطار دبسي فطفق  - ٧٧٧
ه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة مث رجع إىل صالته فإذا هو ال يدري كم صلى يتردد يلتمس خمرجا فال جيد فأعجب

فقال لقد أصابين يف مايل هذا فتنة فجاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر له الذي أصابه يف صالته وقال يا 
  رسول اهللا هو صدقة فضعه حيث شئت 

ه من طريق آخر فلم يذكر فيه أبا طلحة وال رسول اهللا صلى رواه مالك وعبد اهللا بن أيب بكر مل يدرك القصة وروا
اهللا عليه و سلم ولفظه أن رجال من األنصار كان يصلي يف حائط له بالقف واد من أودية املدينة يف زمان الثمر 

والنخل قد ذللت وهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبته مث رجع إىل صالته فإذا هو ال يدري كم صلى فقال لقد 
أصابين يف مايل هذا فتنة فجاء عثمان رضي اهللا عنه وهو يومئذ خليفة فذكر ذلك له وقال هو صدقة فاجعله يف 

  سبيل اخلري فباعه خبمسني ألفا فسمى ذلك املال اخلمسني 
  احلائط هو البستان 

ائر صغري قيل هو والدبسي بضم الدال املهملة وسكون الباء املوحدة وكسر السني املهملة بعدها ياء مشددة هو ط
  ذكر اليمام 

  وعن األعمش قال كان عبد اهللا يعين ابن مسعود إذا صلى كأنه ثوب ملقى  - ٧٧٨
  رواه الطرباين يف الكبري واألعمش مل يدرك ابن مسعود 

وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقوم يف 
  الته فيعلم ما يقول إال انفتل وهو كيوم ولدته أمه ص

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد وهو يف مسلم وغريه بنحوه وتقدم 
  الترهيب من رفع البصر إىل السماء يف الصالة  - ٨

 عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم - ٧٨٠
  إىل السماء يف صالهتم فاشتد قوله يف ذلك حىت قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم 

  رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ترفعوا أبصاركم إىل السماء  - ٧٨١

  فتلتمع يعين يف الصالة 



  ماجه والطرباين يف الكبري ورواهتما رواة الصحيح وابن حبان يف صحيحه رواه ابن 
وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لينتهني أقوام عن رفعهم  - ٧٨٢

  أبصارهم إىل السماء عند الدعاء يف الصالة أو لتخطفن أبصارهم 
  رواه مسلم والنسائي 

سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا كان أحدكم يف الصالة  وعن أيب - ٧٨٣
  فال يرفع بصره إىل السماء ال يلتمع 

رواه الطرباين يف األوسط من رواية ابن هليعة ورواه النسائي عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن رجال من أصحاب 
  دثه ومل يسمعه النيب صلى اهللا عليه و سلم ح

  يلتمع بصره بضم الياء املثناة حتت أي يذهب به 
  وعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لينتهني أقوام يرفعون  - ٧٨٤

  أبصارهم إىل السماء يف الصالة أو ال ترجع إليهم 
اهللا عليه و سلم املسجد فرأى فيه ناسا يصلون  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأليب داود دخل رسول اهللا صلى

  رافعي أيديهم إىل السماء فقال لينتهني رجال يشخصون أبصارهم يف الصالة أو ال ترجع إليهم أبصارهم 
  الترهيب من االلتفات يف الصالة وغريه مما يذكر  - ٩

إن اهللا أمر حيىي بن زكريا خبمس  عن احلارث األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال - ٧٨٥
  كلمات أن يعمل هبا ويأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبا وإنه كاد أن يبطىء هبا 

  قال عيسى إن اهللا أمرك خبمس كلمات لتعمل هبا وتأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبا 
ب فجمع الناس يف بيت املقدس فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال حيىي أخشى إن سبقتين هبا أن خيسف يب أو أعذ

  فامتأل وقعدوا على الشرف فقال إن اهللا أمرين خبمس كلمات أن أعمل هبن وآمركم أن تعملوا هبن 
أوالهن أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك باهللا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب 

إيل فكان يعمل ويؤدي إىل غري سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده  أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد
كذلك وإن اهللا أمركم بالصالة فإذا صليتم فال تلتفتوا فإن اهللا ينصب وجهه لوجه عبده يف صالته ما مل يلتفت 

وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل يف عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه رحيها وإن ريح 
لصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه ا

وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثري ففدى نفسه منهم وأمركم أن تذكروا اهللا فإن 
لى حصن حصني فأحرز نفسه منهم كذلك لعبد ال مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو يف إثره سراعا حىت إذا أتى ع

حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر اهللا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا آمركم خبمس اهللا أمرين هبن السمع 
  والطاعة واجلهاد واهلجرة واجلماعة فإنه من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن 

دعوى اجلاهلية فإنه من جثاء جهنم فقال رجل يا رسول اهللا وإن صلى وصام فقال وإن صلى  يراجع ومن ادعى
  وصام فادعوا اهللا الذي مساكم املسلمني املؤمنني عباد اهللا 

رواه الترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح والنسائي ببعضه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 
  بخاري ومسلم واحلاكم وقال صحيح على شرط ال



  قال احلافظ وليس للحارث يف الكتب الستة سوى هذا 
  والربقة بكسر الراء وفتحها وسكون الباء املوحدة واحدة الربق وهي عرى يف حبل تشد به البهم وتستعار لغريه 

  وقوله من جثاء جهنم بضم اجليم بعدها ثاء مثلثة أي من مجاعات جهنم 
الت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التلفت يف الصالة فقال وعن عائشة رضي اهللا عنها ق - ٧٨٦

  اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد 
  رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزمية 

وعن أيب األحوص عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال اهللا مقبال  - ٧٨٧
  يف صالته ما مل يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه على العبد 

  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وصححه 
قال اململي احلافظ عبد العظيم رضي اهللا عنه وأبو األحوص هذا ال يعرف امسه مل يرو عنه غري الزهري وقد صحح له 

  الترمذي وابن حبان وغريمها 
ريرة رضي اهللا عنه قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بثالث وهناين عن ثالث هناين عن وعن أيب ه - ٧٨٨

  نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب 
  رواه أمحد وأبو يعلى وإسناد أمحد حسن ورواه ابن أيب شيبة وقال كإقعاء القرد مكان الكلب 

  اإلقعاء بكسر اهلمزة 
  أبو عبيد هو أن يلزق الرجل أليتيه باألرض وينصب ساقيه ويضع يديه باألرض كما يقعي الكلب قال 

  قال وفسره الفقهاء بأن يضع أليتيه على عقبيه بني السجدتني 
  قال والقول هو األول 

أقبل اهللا  وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام الرجل يف الصالة - ٧٨٩
عليه بوجهه فإذا التفت قال يا ابن آدم إىل من تلتفت إىل من هو خري لك مين أقبل إيل فإذا التفت الثانية قال مثل 

  ذلك فإذا التفت الثالثة صرف اهللا تبارك وتعاىل وجهه عنه 
  رواه البزار 

سلم إن العبد إذا قام إىل الصالة  وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و - ٧٩٠
أحسبه قال فإمنا هو بني يدي الرمحن تبارك وتعاىل فإذا التفت يقول اهللا تبارك وتعاىل إىل من تلتفت إىل خري مين أقبل 

  يا ابن آدم إيل فأنا خري ممن تلتفت إليه 
  رواه البزار أيضا 

عليه و سلم يا بين إياك وااللتفات يف الصالة فإن وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٧٩١
  االلتفات يف الصالة هلكة 

  احلديث 
  رواه الترمذي من رواية علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن أنس وقال حديث حسن ويف بعض النسخ صحيح 

  قال اململي وعلي بن زيد بن جدعان يأيت الكالم عليه ورواية سعيد عن أنس غري مشهورة 
وروي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من توضأ فأحسن  - ٧٩٢

  الوضوء مث صلى ركعتني فدعا ربه إال كانت دعوته مستجابة معجلة أو مؤخرة 



  إياكم وااللتفات يف الصالة فإنه ال صالة مللتفت فإن غلبتم يف التطوع فال تغلبوا يف الفريضة 
  الطرباين يف الكبري رواه 

  ويف رواية له أيضا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قام يف الصالة فالتفت رد اهللا عليه صالته 
  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ال يزال اهللا مقبال على العبد بوجهه ما مل  - ٧٩٣

  يلتفت أو حيدث 
   قالبة عن ابن مسعود ومل يسمع منه رواه الطرباين يف الكبري موقوفا عن أيب

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قام أحدكم إىل الصالة فليقبل  - ٧٩٤
  عليها حىت يفرغ منها وإياكم وااللتفات يف الصالة فإن أحدكم يناجي ربه ما دام يف الصالة 

  رواه الطرباين يف األوسط 
أم سلمة بنت أيب أمية رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت كان الناس يف عهد  وعن - ٧٩٥

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام املصلي يصلي مل يعد بصر أحدهم موضع قدميه فتويف رسول اهللا صلى اهللا 
ضع جبينه فتويف أبو بكر رضي اهللا عنه فكان عليه و سلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي مل يعد بصر أحدهم مو

عمر رضي اهللا عنه فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي مل يعد بصر أحدهم موضع القبلة مث تويف عمر رضي اهللا عنه 
  فكان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وكانت الفتنة فتلفت الناس ميينا ومشاال 

اهللا بن أيب أمية املخزومي مل خيرج له من أصحاب الكتب الستة  رواه ابن ماجه بإسناد حسن إال أن موسى بن عبد
  غري ابن ماجه وال حيضرين فيه جرح وال تعديل واهللا أعلم 

  الترهيب من مسح احلصى وغريه يف موضع السجود والنفخ فيه لغري ضرورة 
الصالة فال ميسح احلصى  عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قام أحدكم يف - ٧٩٦

  فإن الرمحة تواجهه 
رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما ولفظ ابن خزمية إذا قام أحدكم 

  يف الصالة فإن الرمحة تواجهه فال حتركوا احلصى 
  رووه كلهم من رواية أيب األحوص عنه 

صلى اهللا عليه و سلم قال ال متسح احلصى وأنت تصلي فإن كنت ال بد فاعال وعن معيقيب رضي اهللا عنه أن النيب 
  فواحدة تسوية احلصى 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه 
وعن جابر رضي اهللا عنه قال سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن مسح احلصى يف الصالة فقال واحدة  - ٧٩٨

  ا خري لك من مائة ناقة كلها سود احلدق وألن متسك عنه
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

وعن أيب صاحل موىل طلحة رضي اهللا عنه قال كنت عند أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتى  - ٧٩٩
و سلم ذو قرابتها شاب ذو مجة فقام يصلي فلما أراد أن يسجد نفخ فقالت ال تفعل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  كان يقول لغالم لنا أسود يا رباح ترب وجهك 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 



ورواه الترمذي من رواية ميمون أيب محزة عن أيب صاحل عن أم سلمة قالت رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم غالما 
  لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك 

ث حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من حالة وتقدم يف الترغيب يف الصالة حدي
  يكون العبد فيها أحب إىل اهللا من أن يراه ساجدا يعفر وجهه يف التراب 

  رواه الطرباين 
  الترهيب من وضع اليد على اخلاصرة يف الصالة  - ١١
  ة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال هني عن اخلصر يف الصال - ٨٠٠

  رواه البخاري ومسلم والترمذي ولفظهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يصلي الرجل خمتصرا 
  والنسائي حنوه وأبو داود وقام يعين يضع يده على خاصرته 

  وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال االختصار يف الصالة راحة أهل النار 
  بن حبان يف صحيحه رواه ابن خزمية وا

  الترهيب من املرور بني يدي املصلي  - ١٢
عن أيب اجلهم عبد اهللا بن احلارث بن الصمة األنصاري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٨٠٢

  سلم لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خري له من أن مير بني يديه 
  النضر ال أدري  قال أبو

  قال أربعني يوما أو شهرا أو سنة 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

ورواه البزار ولفظه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان ألن 
  ورجاله رجال الصحيح  يقوم أربعني خريفا خري له من أن مير بني يديه

  قال الترمذي وقد روي عن أنس أنه قال ألن يقف أحدكم مائة عام خري له من أن مير بني يدي أخيه وهو يصلي 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا صلى أحدكم  - ٨٠٤

  ز بني يديه فليدفع يف حنره فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان إىل شيء يستره من الناس فأراد أحد أن جيتا
  ويف لفظ آخر إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا مير بني يديه وليدرأه ما استطاع فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان 

  رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود حنوه 

  ناه قوله وليدرأه بدال مهملة أي فليدفعه بوزنه ومع
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا كان أحدكم يصلي  - ٨٠٥

  فال يدع أحدا مير بني يديه فإن أىب فليقاتله فإن معه القرين 
  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزمية يف صحيحه 

ن يكون الرجل رمادا يذرى به خري له من أن مير بني يدي وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال أل - ٨٠٦
  رجل متعمدا وهو يصلي 

  رواه ابن عبد الرب يف التمهيد موقوفا 
  الترهيب من ترك الصالة تعمدا وإخراجها عن وقتها هتاونا 



 الكفر عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني الرجل وبني - ٨٠٧
  ترك الصالة 

  رواه أمحد ومسلم وقال بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة 
  وأبو داود والنسائي ولفظه ليس بني العبد وبني الكفر إال ترك الصالة 

  والترمذي ولفظه قال بني الكفر واإلميان ترك الصالة 
  وابن ماجه ولفظه قال بني العبد وبني الكفر ترك الصالة 

وعن بريدة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم  - ٨٠٨
  الصالة فمن تركها فقد كفر 

رواه أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم 
  وقال صحيح وال نعرف له علة 

ت رضي اهللا عنه قال أوصاين خليلي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسبع خصال فقال ال وعن عبادة بن الصام
تشركوا باهللا شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم وال تتركوا الصالة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من 

  لها امللة وال تركبوا املعصية فإهنا سخط اهللا وال تشربوا اخلمر فإهنا رأس اخلطايا ك
  احلديث 

  ورواه الطرباين وحممد بن نصر يف كتاب الصالة بإسنادين ال بأس هبما 
وعن عبد اهللا بن شقيق العقيلي رضي اهللا عنه قال كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم ال يرون شيئا  - ٨١٠

  من األعمال تركه كفر غري الصالة 
  رواه الترمذي 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بني العبد وبني الكفر واإلميان  وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال - ٨١١
  الصالة فإذا تركها فقد أشرك 

  رواه هبة اهللا الطربي بإسناد صحيح 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال سهم يف اإلسالم ملن ال  - ٨١٢

  وضوء له  صالة له وال صالة ملن ال
  رواه البزار 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال إميان ملن ال أمانة له وال صالة  - ٨١٣
  ملن ال طهور له وال دين ملن ال صالة له إمنا موضع الصالة من الدين كموضع الرأس من اجلسد 

  به احلسني بن احلكم احلربي رواه الطرباين يف األوسط والصغري وقال تفرد 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم أن ال تشرك باهللا شيئا وإن  - ٨١٤

قطعت وإن حرقت وال تترك صالة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة وال تشرب اخلمر فإنه 
  مفتاح كل شر 

  قي عن شهر عن أم الدرداء عنه رواه ابن ماجه والبيه
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ملا قام بصري قيل نداويك وتدع الصالة أياما قال ال إن رسول اهللا  - ٨١٥

  صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك الصالة لقي اهللا وهو عليه غضبان 



  رواه البزار والطرباين يف الكبري وإسناده حسن 
  بصرها واحلدقة صحيحة قامت العني إذا ذهب 

  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ترك الصالة متعمدا فقد كفر جهارا 
رواه الطرباين يف األوسط بإسناد ال بأس به ورواه حممد بن نصر يف كتاب الصالة ولفظه مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

  لكفر أو الشرك ترك الصالة فإذا ترك الصالة فقد كفر عليه و سلم يقول بني العبد وا
ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس بني العبد والشرك إال ترك الصالة 

  فإذا تركها فقد أشرك 
صلى اهللا عليه و سلم  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال محاد بن زيد وال أعلمه إال قد رفعه إىل النيب - ٨١٧

قال عرى اإلسالم وقواعد الدين ثالثة عليهن أسس اإلسالم من ترك واحدة منهن فهو هبا كافر حالل الدم شهادة 
  أن ال إله إال اهللا والصالة املكتوبة وصوم رمضان 

 اجلوزاء عن رواه أبو يعلى بإسناد حسن ورواه سعيد بن زيد أخو محاد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أيب
  ابن عباس مرفوعا وقال فيه من ترك منهن واحدة فهو باهللا كافر وال يقبل منه صرف وال عدل وقد حل دمه وماله 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال يا رسول اهللا علمين  - ٨١٨
  عمال إذا أنا عملته دخلت اجلنة 

ك باهللا شيئا وإن عذبت وحرقت أطع والديك وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك ال تترك قال ال تشر
  الصالة متعمدا فإن من ترك الصالة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهللا 

  احلديث رواه الطرباين يف األوسط وال بأس بإسناده يف املتابعات 
هللا عليه و سلم بعشر كلمات قال ال تشرك باهللا شيئا وعنه رضي اهللا عنه قال أوصاين رسول اهللا صلى ا - ٨١٩

وإن قتلت وحرقت وال تعص والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك وال تتركن صالة مكتوبة متعمدا فإن 
من ترك صالة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهللا وال تشربن مخرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك واملعصية فإن 

  سخط اهللا وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإن أصاب الناس موت فاثبت وأنفق على باملعصية حل 

  أهلك من طولك وال ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم يف اهللا 
رواه أمحد والطرباين يف الكبري وإسناد أمحد صحيح لو سلم من االنقطاع فإن عبد الرمحن بن جبري بن نفري مل يسمع 

  من معاذ 
عن بريدة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بكروا بالصالة يف يوم الغيم فإنه من ترك و - ٨٢٠

  الصالة فقد كفر 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن أميمة رضي اهللا عنها موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت كنت أصب على رسول اهللا صلى  - ٨٢١
ل رجل فقال أوصين فقال ال تشرك باهللا شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار وال تعص اهللا عليه و سلم وضوءه فدخ

والديك وإن أمراك أن تتخلى من أهلك ودنياك فتخله وال تشربن مخرا فإهنا مفتاح كل شر وال تتركن صالة متعمدا 
  فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة اهللا وذمة رسوله 

  بن سنان الرهاوي احلديث رواه الطرباين ويف إسناده يزيد 



وعن زياد بن نعيم احلضرمي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع فرضهن اهللا يف  - ٨٢٢
  اإلسالم فمن أتى بثالث مل يغنني عنه شيئا حىت يأيت هبن مجيعا الصالة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت 

  رواه أمحد وهو مرسل 
ضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة وعن أيب أمامة ر - ٨٢٣

  فكلما انتقضت عروة تشبث الناس باليت تليها فأوهلن نقضا احلكم وآخرهن الصالة 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

من ترك الصالة وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٨٢٤
  متعمدا أحبط اهللا عمله وبرئت منه ذمة اهللا حىت يراجع هللا عز و جل توبة 

  رواه األصبهاين 
وعن أم أمين رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تترك الصالة متعمدا فإنه من ترك  - ٨٢٥

  الصالة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهللا ورسوله 
  والبيهقي ورجال أمحد رجال الصحيح إال أن مكحوال مل يسمع من أم أمين رواه أمحد 

  وعن علي رضي اهللا عنه قال من مل يصل فهو كافر 
  رواه أبو بكر بن أيب شيبة يف كتاب اإلميان والبخاري يف تارخيه موقوفا 

  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال من ترك الصالة فقد كفر  - ٨٢٧
  املروزي وابن عبد الرب موقوفا  رواه حممد بن نصر

  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال من ترك الصالة فال دين له  - ٨٢٨
  رواه حممد بن نصر أيضا موقوفا 

  وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال من مل يصل فهو كافر  - ٨٢٩
  رواه ابن عبد الرب موقوفا 

   إميان ملن ال صالة له وال صالة ملن ال وضوء له وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال ال - ٨٣٠
  رواه ابن عبد الرب وغريه موقوفا 

  وقال ابن أيب شيبة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من ترك الصالة فقد كفر 
وقال حممد بن نصر املروزي مسعت إسحاق يقول صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن تارك الصالة كافر 

ي أهل العلم من لدن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن تارك الصالة عمدا من غري عذر حىت يذهب وكذلك كان رأ
  وقتها كافر 

  وروي عن محاد بن زيد عن أيوب رضي اهللا عنه قال ترك الصالة كفر ال خيتلف فيه  - ٨٣١
لصالة يوما فقال من وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ذكر ا - ٨٣٢

حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وجناة يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهان وال جناة وكان يوم 
  القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأيب بن خلف 

  رواه أمحد بإسناد جيد والطرباين يف الكبري واألوسط وابن حبان يف صحيحه 
  بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قول  وعن سعد - ٨٣٣



  قال هم الذين يؤخرون الصالة عن وقتها  ٥اهللا عز و جل الذين هم عن صالهتم ساهون املاعون 
  رواه البزار من رواية عكرمة بن إبراهيم وقال رواه احلفاظ موقوفا ومل يرفعه غريه 

  وعكرمة هذا هو األزدي جممع على ضعفه والصواب وقفه قال احلافظ رضي اهللا عنه 
وعن مصعب بن سعد رضي اهللا عنه قال قلت اليب يا أبتاه أرأيت قوله تبارك وتعاىل الذين هم عن صالهتم  - ٨٣٤

  ساهون 
  أينا ال يسهو أينا ال حيدث نفسه قال ليس ذاك إمنا هو إضاعة الوقت يلهو حىت يضيع الوقت 

  سناد حسن رواه أبو يعلى بإ
وعن نوفل بن معاوية رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من فاتته صالة فكأمنا وتر أهله  - ٨٣٥
  وماله 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مجع بني صالتني من غري  - ٨٣٦

  من أبواب الكبائر عذر فقد أتى بابا 
  رواه احلاكم وقال حنش هو ابن قيس ثقة 

  قال احلافظ بل واه مبرة ال نعلم أحدا وثقه غري حصني بن منري 
وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مما يكثر أن يقول الصحابه  - ٨٣٧

 أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاين الليلة آتيان وإهنما هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه ما شاء اهللا
ابتعثاين وإهنما قاال يل انطلق وإين انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو 

  يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده احلجر فيأخذه فال يرجع إليه حىت يصح رأسه كما كان 
   يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل املرة األوىل مث

قال قلت هلما سبحان اهللا ما هذا قاال يل انطلق انطلق فأتينا على رجل مستلق على قفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب 
  من حديد وإذا هو يأيت أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إىل قفاه ومنخره إىل قفاه وعينه إىل قفاه 

  رجاء فيشق  قال ورمبا قال أبو
  قال مث يتحول إىل اجلانب اآلخر فيفعل به مثل ما فعل باجلانب األول 

  قال فما يفرغ من ذلك اجلانب حىت يصح ذلك اجلانب كما كان مث يعود عليه فيفعل مثل ما فعل يف املرة األوىل 
  قال قلت سبحان اهللا ما هذا قاال يل انطلق 

  حسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال فأ
قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم هلب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال 

قلت ما هؤالء قاال يل انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على هنر حسبت أنه كان يقول أمحر مثل الدم وإذا يف النهر 
ح يسبح وإذا على شط النهر رجل عنده قد مجع حجارة كثرية وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح مث يأيت رجل ساب

ذلك الذي قد مجع عنده احلجارة فيفغر فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح مث يرجع إليه كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه 
رجل كريه املرآة كأكره ما أنت راء رجال مرآة  حجرا قلت هلما ما هذان قاال يل انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على

  وإذا عنده نار حيشها ويسعى حوهلا 
قال قلت هلما ما هذا قال قاال يل انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا بني 



  ثر ولدان رأيتهم ظهري الروضة رجل طويل ال أكاد أرى رأسه طوال يف السماء وإذا حول الرجل من أك
قال قلت ما هذا ما هؤالء قاال يل انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة مل أر دوحة قط أعظم وال أحسن 

  منها 
  قال قاال يل ارق فيها فارتقينا فيها إىل مدينة مبنية بلنب ذهب ولنب فضة 

شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر منهم فأتينا باب املدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال 
  كأقبح ما أنت راء 

  قال قاال يل اذهبوا فقعوا يف ذلك النهر 
قال وإذا هنر معترض جيري كأن ماءه احملض يف البياض فذهبوا فوقعوا فيه مث رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم 

  فصاروا يف أحسن صورة 
   قال قاال يل هذه جنة عدن وهذا منزلك

  قال فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء 
  قال قاال يل هذا منزلك 

  قال قلت هلما بارك اهللا فيكما فذراين فأدخله قاال أما اآلن فال وأنت داخله 
قال قلت هلما فإين رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قاال يل إنا سنخربك أما الرجل األول الذي أتيت 

ه يثلغ رأسه باحلجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فريفضه وينام عن الصالة املكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه علي
يشرشر شدقه إىل قفاه ومنخره إىل قفاه وعينه إىل قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق وأما 

إهنم الزناة والزواين وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح يف النهر الرجال والنساء العراة الذين هم يف مثل بناء التنور ف
ويلقم احلجر فإنه آكل الربا وأما الرجل الكريه املرآة الذي عند النار حيشها ويسعى حوهلا فإنه مالك خازن جهنم 

  وأما الرجل الطويل الذي يف الروضة فإنه 

  لفطرة إبراهيم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على ا
قال فقال بعض املسلمني يا رسول اهللا وأوالد املشركني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأوالد املشركني وأما 

  القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإهنم قوم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا جتاوز اهللا عنهم 
  يأيت إن شاء اهللا تعاىل  رواه البخاري وذكرته بتمامه ألحيل عليه فيما

وقد روى البزار من حديث الربيع بن أنس عن أيب العالية أو غريه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مث أتى  - ٨٣٨
يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرة كلما رضخت عادت كما كانت وال يفتر 

  عنهم من ذلك شيء 
  ء قال هؤالء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصالة املكتوبة قال يا جربيل من هؤال

  فذكر احلديث يف قصة اإلسراء وفرض الصالة 
  قوله يثلغ رأسه أي يشدخ 

  قوله فيتدهده أي فيتدحرج 
  والكلوب بفتح الكاف وضمها وتشديد الالم هو حديدة معوجة الرأس 

والثانية مكسورة وراءين األوىل منهما ساكنة ومعناه  وقوله يشرشر شدقه هو بشينني معجمتني األوىل منهما مفتوحة
  يقطعه ويشقه واللفظ حمركا هو الصخب واجللبة والصياح 



  وقوله ضوضوا بفتح الضاضني املعجمتني وسكون الواوين وهو الصياح مع االنضمام والفزع 
  وقوله فغر فاه بفتح الفاء والغني املعجمة معا بعدمها راء أي فتحه 

  هو باحلاء املهملة املضمومة والشني املعجمة أي يوقدها  وقوله حيشها
  وقوله معتمة أي طويلة النبات 

  يقال أعتم النبت إذا طال 
  والنور بفتح النون هو الزهر 

  واحملض بفتح امليم وسكون احلاء املهملة هو اخلالص من كل شيء 
  إىل فوق  وقوله فسما بصري صعدا بضم الصاد والعني املهملتني أي ارتفع بصري

  والربابة هنا هي السحابة البيضاء 
قال أبو حممد بن حزم وقد جاء عن عمر وعبد الرمحن بن عوف ومعاذ بن جبل وأيب هريرة وغريهم من الصحابة 

رضي اهللا عنهم أن من ترك صالة فرض واحدة متعمدا حىت خيرج وقتها فهو كافر مرتد وال نعلم هلؤالء من 
  الصحابة خمالفا 

افظ عبد العظيم قد ذهب مجاعة من الصحابة ومن بعدهم إىل تكفري من ترك الصالة متعمدا لتركها حىت قال احل
خيرج مجيع وقتها منهم عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد اهللا 

بن راهويه وعبد اهللا بن املبارك والنخعي  وأبو الدرداء رضي اهللا عنهم ومن غري الصحابة أمحد بن حنبل وإسحاق
واحلكم بن عتيبة وأيوب السختياين وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وغريهم رمحهم اهللا 

  تعاىل 

  كتاب النوافل الترغيب يف احملافظة على ثنيت عشرة ركعة من السنة يف

  اليوم والليلة 
أيب سفيان رضي اهللا عنهما قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما عن أم حبيبة رملة بنت  - ٨٣٩

من عبد مسلم يصلي هللا تعاىل يف كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا غري فريضة إال بىن اهللا تعاىل له بيتا يف اجلنة أو إال 
  بين له بيت يف اجلنة 

بل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب وركعتني رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وداود أربعا ق
  بعد العشاء وركعتني قبل صالة الغداة 

ورواه بالزيادة ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم إال أهنم زادوا وركعتني 
  قبل العصر ومل يذكروا ركعتني بعد العشاء 

  ورواه ابن ماجه فقال وركعتني قبل الظهر وركعتني أظنه قبل العصر  وهو كذلك عند النسائي يف رواية
  ووافق الترمذي على الباقي 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ثابر عن ثنيت عشرة ركعة يف  - ٨٤٠
غرب وركعتني بعد العشاء وركعتني قبل اليوم والليلة دخل اجلنة أربعا قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد امل



  الفجر 
  رواه النسائي وهذا لفظه 

  والترمذي وابن ماجه 
كلهم من رواية املغرية بن زياد عن عطاء عن عائشة وقال النسائي هذا خطأ ولعله أراد عنبسة بن أيب سفيان 

بة وقال عطاء بن أيب رباح مل فصحف مث رواه النسائي عن ابن جريج عن عطاء عن عنبسة بن أيب سفيان عن أم حبي
  يسمعه من عنبسة انتهى 

  ثابر بالثاء املثلثة وبعد األلف باء موحدة مث راء أي الزم وواظب 
  الترغيب يف احملافظة على ركعتني قبل الصبح  - ٢

   وعن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها - ٨٤١
  رواه مسلم والترمذي 

  ويف رواية ملسلم هلما أحب إيل من الدنيا مجيعا 
وعنها رضي اهللا عنها قالت مل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على  - ٨٤٢

  ركعيت الفجر 
  رواه البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وابن خزمية يف صحيحه 

خزمية قالت ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل شيء من اخلري أسرع منه إىل الركعتني ويف رواية البن 
  قبل الفجر وال إىل غنيمة 

وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رجل يا رسول اهللا دلين على عمل ينفعين اهللا به قال عليك  - ٨٤٣
  بركعيت الفجر فإن فيها فضيلة 

   الكبري رواه الطرباين يف
ويف رواية له أيضا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تدعوا الركعتني قبل صالة الفجر فإن فيهما 

  الرغائب 
  وروى أمحد منه وركعيت الفجر حافظوا عليهما فإن فيهما الرغائب 

  بثالث بصوم ثالثة أيام وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم  - ٨٤٤

  من كل شهر والوتر قبل النوم وركعيت الفجر 
رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جيد وهو عند أيب داود وغريه خال قوله وركعيت الفجر وذكر مكاهنما ركعيت 

  الضحى ويأيت إن شاء اهللا تعاىل 
 ١يه و سلم قل هو اهللا أحد اإلخالص وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل - ٨٤٥

تعدل ربع القرآن وكان يقرؤمها يف ركعيت الفجر وقال هاتان  ١تعدل ثلث القرآن و قل يا أيها الكافرون الكافرون 
  الركعتان فيهما رغب الدر 

  رواه أبو يعلى بإسناد حسن والطرباين يف الكبري واللفظ له 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تدعوا ركعيت الفجر ولو وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  - ٨٤٦

  طردتكم اخليل 



  رواه أبو داود 
  الترغيب يف الصالة قبل الظهر وبعدها  - ٣

عن أم حبيبة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من حيافظ على أربع  - ٨٤٧
  اهللا على النار ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه 

رواه أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي من رواية القاسم أيب عبد الرمحن صاحب أيب أمامة عن عنبسة بن أيب 
  سفيان عن أم حبيبة وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب والقاسم بن عبد الرمحن شامي ثقة انتهى 

  ويف رواية للنسائي فتمس وجهه النار أبدا 
  مية يف صحيحه عن سليمان بن موسى عن حممد بن أيب سفيان عن أخته أم حبيبة ورواه ابن خز

قال احلافظ رضي اهللا عنه ورواه أبو داود والنسائي وابن خزمية يف صحيحه أيضا وغريهم من رواية مكحول عن 
  عنبسة ومكحول مل يسمع من عنبسة 

وحسنه وابن ماجه كالمها من رواية حممد بن عبد  قال أبو زرعة وأبو مسهر والنسائي وغريهم ورواه الترمذي أيضا
  اهللا الشعيثي عن أبيه عن عنبسة ويأيت الكالم على حممد 

وروي عن أيب أيوب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح هلن 
  أبواب السماء 

دمها احتمال للتحسني ورواه الطرباين يف الكبري واألوسط ولفظه قال رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه ويف إسنا
ملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي رأيته يدمي أربعا قبل الظهر وقال إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب 

  السماء فال يغلق منها باب حىت تصلى الظهر فأنا أحب أن يرفع يل يف تلك الساعة خري 
قابوس رضي اهللا عنه عن أبيه قال أرسل أيب إىل عائشة رضي اهللا عنها أي صالة رسول اهللا صلى اهللا وعن  - ٨٤٩

عليه و سلم كان أحب إليه أن يواظب عليها قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام وحيسن فيهن 
  الركوع والسجود 

  رواه ابن ماجه 
لترمذي وابن خزمية واحلاكم وغريهم لكن املرسل إىل عائشة مبهم واهللا وقابوس هو ابن أيب ظبيان وثق وصحح له ا

  أعلم 
وعن عبد اهللا بن السائب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي أربعا بعد أن  - ٨٥٠

   تزول الشمس قبل الظهر وقال إهنا ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد يل فيها عمل صاحل
  رواه أمحد والترمذي وقال حديث حسن غريب 

وروي عن ثوبان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف  - ٨٥١
النهار فقالت عائشة رضي اهللا عنها يا رسول اهللا إين أراك تستحب الصالة هذه الساعة قال تفتح فيها أبواب 

وتعاىل بالرمحة إىل خلقه وهي صالة كان حيافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى السماء وينظر اهللا تبارك 
  صلوات اهللا عليهم 

  رواه البزار 
وروي عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى قبل الظهر أربع  - ٨٥٢



  ء كمثلهن من ليلة القدر ركعات كأمنا هتجد هبن من ليلته ومن صالهن بعد العشا
  رواه الطرباين يف األوسط 

وعن بشري بن سلمان عن عمرو بن األنصاري رضي اهللا عنه عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى 
  قبل الظهر أربعا كان كعدل رقبة من بين إمساعيل 

  رواه الطرباين يف الكبري ورواته إىل بشري ثقات 
رمحن بن محيد رضي اهللا عنه عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و وعن عبد ال - ٨٥٤

  سلم قال صالة اهلجري مثل صالة الليل 
  قال الراوي فسألت عبد الرمحن بن محيد عن اهلجري فقال إذا زالت الشمس 
  بن عوف رضي اهللا عنه رواه الطرباين يف الكبري ويف سنده لني وجد عبد الرمحن هذا هو عبد الرمحن 

وعن األسود و مرة و مسروق رضي اهللا عنهم قالوا قال عبد اهللا ليس شيء يعدل صالة الليل من صالة  - ٨٥٥
  النهار إال أربعا قبل الظهر وفضلهن على صالة النهار كفضل صالة اجلماعة على صالة الوحدة 

  رواه الطرباين يف الكبري وهو موقوف ال بأس به 
ي عن عمر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أربع قبل الظهر وبعد ورو - ٨٥٦

  الزوال حتسب مبثلهن يف السحر وما من شيء إال وهو يسبح اهللا يف تلك الساعة 
   ٨٤مث قرأ يتفيؤوا ظالله عن اليمني والشمائل سجدا هللا وهم داخرون النحل 

  امعه وقال حديث غريب ال نعرفه إال من حديث علي بن عاصم رواه الترمذي يف التفسري من ج
  الترغيب يف الصالة قبل العصر  - ٤

  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رحم اهللا امرأ صلى قبل العصر أربعا  - ٨٥٧
  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

وعن أم حبيبة بنت أيب سفيان رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حافظ على  - ٨٥٨
  أربع ركعات قبل العصر بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 

  رواه أبو يعلى ويف إسناده حممد بن سعد املؤذن ال يدرى من هو 

ه و سلم قال من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم اهللا وروي عن أم سلمة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا علي
  بدنه على النار 

  احلديث رواه الطرباين يف الكبري 
وروي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال جئت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٨٦٠

آخر احلديث ورسول اهللا صلى اهللا قاعد يف أناس من أصحابه فيهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأدركت من 
  عليه و سلم يقول من صلى أربع ركعات قبل العصر مل متسه النار 

  رواه الطرباين يف األوسط 
وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزال أميت  - ٨٦١

  ألرض مغفورا هلا مغفرة حقا يصلون هذه األربع ركعات قبل العصر حىت متشي على ا
  رواه الطرباين يف األوسط وهو غريب 



  الترغيب يف الصالة بني املغرب والعشاء  - ٥
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى بعد املغرب ست ركعات  - ٨٦٢

  مل يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة ثنيت عشرة سنة 
ابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه والترمذي كلهم من حديث عمر بن خثعم عن حيىي بن أيب كثري عن أيب  رواه

  سلمة عنه وقال الترمذي حديث غريب 
وروي عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى بعد املغرب عشرين ركعة  - ٨٦٣

  بىن اهللا له بيتا يف اجلنة انتهى 
ا احلديث الذي أشار إليه الترمذي رواه ابن ماجه من رواية يعقوب بن الوليد املدائين عن هشام بن عروة عن وهذ

  أبيه عن عائشة ويعقوب كذبه أمحد وغريه 
وعن حممد بن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد املغرب ست ركعات  - ٨٦٤

ى اهللا عليه و سلم يصلي بعد املغرب ست ركعات وقال من صلى بعد املغرب وقال رأيت حبييب رسول اهللا صل
  ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر 

  حديث غريب 
  رواه الطرباين يف الثالثة وقال تفرد به صاحل بن قطن البخاري 
  قال احلافظ وصاحل هذا ال حيضرين اآلن فيه جرح وال تعديل 

ن يزيد رضي اهللا عنه قال قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه نعم ساعة الغفلة يعين وعن األسود ب - ٨٦٥
  الصالة فيما بني املغرب والعشاء 

  رواه الطرباين يف الكبري من رواية جابر اجلعفي ومل يرفعه 
أن يتكلم  وعن مكحول رضي اهللا عنه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى بعد املغرب قبل - ٨٦٦

  ركعتني 
  ويف رواية أربع ركعات رفعت صالته يف عليني 

  ذكره رزين ومل أره يف األصول 
نزلت يف انتظار الصالة  ٦١وعن أنس رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل تتجاىف جنوهبم عن املضاجع السجدة  - ٨٦٧

  اليت تدعى العتمة 
أنه قال كانوا يتنفلون ما بني املغرب والعشاء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وأبو داود إال 

  يصلون وكان احلسن يقول قيام الليل 
  وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فصليت معه املغرب فصلى إىل العشاء  - ٨٦٨

  رواه النسائي بإسناد جيد 
  الترغيب يف الصالة بعد العشاء 

عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع قبل الظهر كأربع بعد العشاء  روي عن أنس رضي اهللا - ٨٦٩
  وأربع بعد العشاء كعدهلن من ليلة القدر رواه الطرباين يف األوسط وتقدم حديث الرباء 

  من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأمنا هتجد من ليلته ومن صالهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر 



 من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى العشاء اآلخرة يف ويف الكبري
  مجاعة وصلى أربع ركعات قبل أن خيرج من املسجد كان كعدل ليلة القدر 

ويف الباب أحاديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى العشاء ورجع إىل بيته صلى أربع ركعات أضربت 
  ن ذكرها ألهنا ليست من شرط كتابنا ع

  الترغيب يف صالة الوتر وما جاء فيمن مل يوتر 
عن علي رضي اهللا عنه قال الوتر ليس حبتم كصالة املكتوبة ولكن سن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٨٧٠

  قال إن اهللا وتر حيب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن 
  ه والنسائي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن رواه أبو داود والترمذي واللفظ ل

وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خاف أن ال يقوم من آخر الليل  - ٨٧١
  فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صالة آخر الليل مشهودة حمضورة وذلك أفضل 

  واه مسلم والترمذي وابن ماجه وغريهم ر
  وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أهل القرآن أوتروا فإن اهللا وتر حيب الوتر  - ٨٧٢

  رواه أبو داود ورواه ابن خزمية يف صحيحه خمتصرا من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه إن اهللا وتر حيب الوتر 
ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من صلى الضحى  وروي عن - ٨٧٣

  وصام ثالثة أيام من الشهر ومل يترك الوتر يف سفر وال حضر كتب له أجر شهيد 
  رواه الطرباين يف الكبري وفيه نكارة 

  صلى اهللا عليه و سلم فقال وعن خارجة بن حذافة رضي اهللا عنه قال خرج علينا يوما رسول اهللا  - ٨٧٤

  قد أمدكم اهللا بصالة هي خري لكم من محر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بني العشاء اآلخرة إىل طلوع الفجر 
  رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث غريب ال نعرفه إال من حديث يزيد بن أيب حبيب 

  انتهى 
   إلسناد هذا احلديث مساع بعضهم من بعض وقال البخاري ال يعرف إلسناده يعين

وعن أيب متيم اجليشاين رضي اهللا عنه قال مسعت عمرو بن العاص رضي اهللا عنه يقول أخربين رجل من  - ٨٧٥
أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل زادكم صالة 

   الصبح الوتر الوتر أال وإنه أبو بصرة الغفاري فصلوها فيما بني العشاء إىل
رواه أمحد والطرباين وأحد إسنادي أمحد رواته رواة الصحيح وهذا احلديث قد روي من حديث معاذ بن جبل وعبد 

  اهللا بن عمرو وابن عباس وعقبة بن عامر اجلهين وعمرو بن العاص وغريهم 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الوتر حق فمن مل يوتر فليس وعن بريدة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول  - ٨٧٦

  منا الوتر حق فمن مل يوتر فليس منا الوتر حق فمن مل يوتر فليس منا ثالثا 
رواه أمحد وأبو داود واللفظ له ويف إسناده عبيد اهللا بن عبد اهللا أبو املنيب العتكي ورواه احلاكم وقال صحيح 

  اإلسناد 
  ن ينام اإلنسان طاهرا ناويا للقيام الترغيب يف أ - ٨

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بات طاهرا بات يف شعاره  - ٨٧٧
  ملك فال يستيقظ إال قال امللك اللهم اغفر لعبدك فالن فإنه بات طاهرا 



  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  ي بدن اإلنسان من ثوب وغريه الشعار بكسر الشني املعجمة هو ما يل

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من  - ٨٧٨
  الليل فيسأل اهللا خريا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه اهللا إياه رواه أبو داود 

   من رواية عاصم بن هبدلة عن شهر عن أيب ظبية عن معاذ
  ورواه النسائي وابن ماجه 

  وذكر أن ثابتا البناين رواه أيضا عن شهر عن أيب ظبية 
  قال احلافظ وأبو ظبية بفتح الظاء املعجمة وسكون الباء املوحدة شامي ثقة 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال طهروا هذه األجساد طهركم اهللا  - ٨٧٩
س من عبد يبيت طاهرا إال بات معه يف شعاره ملك ال ينقلب ساعة من الليل إال قال اللهم اغفر لعبدك فإنه فإنه لي

  بات طاهرا 
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد جيد 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أوى إىل فراشه طاهرا  - ٨٨٠
  ىت يدركه النعاس مل ينقلب ساعة من ليل يسأل اهللا خريا من خري الدنيا واآلخرة إال أعطاه اهللا إياه يذكر اهللا ح

  رواه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أيب أمامة وقال حديث حسن 
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من امرىء تكون له صالة بليل  - ٨٨١
  ليها نوم إال كتب اهللا له أجر صالته وكان نومه عليه صدقة فيغلبه ع

رواه مالك وأبو داود والنسائي ويف إسناده رجل مل يسم ومساه النسائي يف رواية له األسود بن يزيد وهو ثقة ثبت 
  وبقية إسناده ثقات ورواه ابن أيب الدنيا يف كتاب التهجد بإسناد جيد رواته حمتج هبم يف الصحيح 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم  - ٨٨٢
  يصلي من الليل فغلبته عينه حىت أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه 

ة عن أيب الدرداء وأيب ذر رواه النسائي ابن ماجه بإسناد جيد وابن خزمية يف صحيحه ورواه النسائي أيضا وابن خزمي
  موقوفا 

قال الدارقطين وهو احملفوظ وقال ابن خزمية هذا خرب ال أعلم أحدا أسنده غري حسني بن علي عن زائدة وقد 
  اختلف الرواة يف إسناد هذا اخلرب 

دث نفسه وعن أيب ذر أو أيب الدرداء شك شعبة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد حي
  بقيام ساعة من الليل فينام عنها إال كان نومه صدقة تصدق اهللا هبا عليه وكتب له أجر ما نوى 

  رواه ابن حبان يف صحيحه مرفوعا ورواه ابن خزمية يف صحيحه موقوفا مل يرفعه 
  الترغيب يف كلمات يقوهلن حني يأوي إىل فراشه وما جاء فيمن نام ومل يذكر اهللا تعاىل  - ٩

عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك  - ٨٨٤
للصالة مث اضطجع على شقك األمين مث قل اللهم إين أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري 

  إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال منجا وال ملجأ منك إال إليك 



نت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به آم
قال فرددهتا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال ال ونبيك 

  الذي أرسلت 
  ماجه  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

  ويف رواية للبخاري والترمذي فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خريا أوى غري ممدود 
وعن رافع بن خديج رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اضطجع أحدكم على جنبه  - ٨٨٥

ظهري إليك وفوضت أمري إليك ال منجا األمين مث قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وأجلأت 
  منك وال ملجأ إال إليك أؤمن بكتابك وبرسولك فإن مات من ليلته دخل اجلنة 

  رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب 

وعن علي رضي اهللا عنه أنه قال البن أعبد أال أحدثك عين وعن فاطمة رضي اهللا عنها بنت رسول اهللا صلى اهللا 
  ت من أحب أهله إليه وكانت عندي قلت بلى عليه و سلم وكان

قال إهنا جرت بالرحى حىت أثرت يف يدها واستقت بالقربة حىت أثرت يف حنرها وكنست البيت حىت اغربت ثياهبا 
فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم خدم فقلت لو أتيت أباك فسألته خادما فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت فأتاها 

  كان حاجتك من الغد فقال ما 
فسكتت فقلت أنا أحدثك يا رسول اهللا جرت بالرحى حىت أثرت يف يدها ومحلت بالقربة حىت أثرت يف حنرها فلما 

أن جاء اخلدم أمرهتا أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه قال اتقي اهللا يا فاطمة وأدي فريضة ربك 
ثالثني وامحدي ثالثا وثالثني وكربي أربعا وثالثني فتلك واعملي عمل أهلك وإذا أخذت مضجعك فسبحي ثالثا و

  مائة فهو خري لك من خادم قالت رضيت عن اهللا وعن رسوله 
  زاد يف رواية ومل خيدمها 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي خمتصرا 
  وقال ويف احلديث قصة ومل يذكرها 

 عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي اهللا - ٨٨٧
  مث من على خامتتها فإهنا براءة من الشرك  ١الكافرون الكافرون 

  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي متصال ومرسال وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
 عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خصلتان أو خلتان ال حيافظ وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا - ٨٨٨

عليهما عبد مسلم إال دخل اجلنة مها يسري ومن يعمل هبما قليل يسبح يف دبر كل صالة عشرا وحيمد عشرا ويكرب 
وحيمد ثالثا عشرا فذلك مخسون ومائة باللسان وألف ومخسمائة يف امليزان ويكرب أربعا وثالثني إذا أخذ مضجعه 

  وثالثني ويسبح ثالثا وثالثني فذلك مائة باللسان وألف يف امليزان 
  فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعقدها 

  قالوا يا رسول اهللا كيف مها يسري ومن يعمل هبما قليل قال يأيت أحدكم 

  اجة قبل أن يقوهلا يعين الشيطان يف منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه يف صالته فيذكره ح
رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن حبان يف صحيحه وزاد بعد قوله 



  وألف ومخسمائة يف امليزان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيكم يعمل يف اليوم والليلة ألفني ومخسمائة سيئة 
عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ املسبحات قبل أن يرقد  وعن العرباض بن سارية رضي اهللا - ٨٨٩

  ويقول إن فيهن آية خري من ألف آية 
رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب والنسائي وقال قال معاوية يعين ابن صاحل إن بعض 

اريني وسورة اجلمعة والتغابن وسبح اسم ربك أهل العلم كانوا جيعلون املسبحات ستا سورة احلديد واحلشر واحلو
  األعلى 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال حني يأوي إىل فراشه ال إله إال  - ٨٩٠

اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم سبحان 
  اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب غفرت له ذنوبه أو خطاياه شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر 

رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ له وعند النسائي سبحان اهللا وحبمده وقال يف آخره غفرت له ذنوبه 
  ولو كانت أكثر من زبد البحر 

 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مسلم يأخذ مضجعه وعن شداد بن أوس رضي اهللا - ٨٩١
  فيقرأ سورة من كتاب اهللا إال وكل اهللا له به ملكا فال يقربه شيء يؤذيه حىت يهب من نومه مىت هب 
  رواه الترمذي ورواه أمحد إال أنه قال بعث اهللا له ملكا حيفظه من كل شيء يؤذيه حىت يهب مىت هب 

  أمحد رواة الصحيح ورواة 
  هب انتبه من نومه 

وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أوى الرجل إىل فراشه ابتدره ملك وشيطان 
  فيقول امللك اختم خبري ويقول الشيطان اختم بشر فإن ذكر اهللا مث نام بات امللك يكلؤه 

الشيطان افتح بشر فإن قال احلمد هللا الذي رد علي نفسي ومل ميتها يف وإذا استيقظ قال امللك افتح خبري وقال 
إىل آخر اآلية احلمد هللا الذي ميسك السماء أن  ١٤منامها احلمد هللا الذي ميسك السموات واألرض أن تزوال فاطر 
  تقع على األرض إال بإذنه فإن وقع عن سريره فمات دخل اجلنة 

  كم وزاد يف آخره احلمد هللا الذي حييي املوتى وهو على كل شيء قدير رواه أبو يعلى بإسناد صحيح واحلا
  وقال صحيح على شرط مسلم 

  يكلؤه أي حيرسه وحيفظه 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت  - ٨٩٣

  ال املوت فاحتة الكتاب وقل هو اهللا أحد فقد أمنت من كل شيء إ
  رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إال غسان بن عبيد 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أراد أن ينام على فراشه  - ٨٩٤
دخل على مائة مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ا ١فنام على ميينه مث قرأ قل هو اهللا أحد اإلخالص 

  ميينك اجلنة 
  رواه الترمذي وقال حديث غريب 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال حني يأوي إىل فراشه  - ٨٩٥
أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد 



  الشجر وإن كانت عدد رمل عاجل وإن كانت عدد أيام الدنيا ورق 
رواه الترمذي من طريق الوصايف عن عطية عن أيب سعيد وقال حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من 

  حديث عبيد اهللا بن الوليد الوصايف 
البخاري يف تارخيه من طريقه بنحوه قال اململي عبيد اهللا هذا واه لكن تابعه عليه عصام بن قدامة وهو ثقة خرجه 

  وعطية هذا هو العويف يأيت الكالم عليه 
  وعن أيب عبد الرمحن احلبلي رضي اهللا عنه قال أخرج إلينا عبد اهللا بن عمرو  - ٨٩٦

رضي اهللا عنهما قرطاسا وقال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا يقول اللهم فاطر السموات واألرض 
  يب والشهادة عامل الغ

أنت رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك أن أقترف 
  على نفسي سوءا أو أجره إىل مسلم 

  قال أبو عبد الرمحن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمه عبد اهللا بن عمرو ويقول ذلك حني يريد أن ينام 
  د حسن رواه أمحد بإسنا

وروي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال إذا أوى إىل فراشه  - ٨٩٧
  احلمد هللا الذي عال فقهر وبطن فخرب وملك فقدر احلمد هللا الذي حييي ومييت وهو على كل شيء قدير 

  اكم ومن طريقه البيهقي يف الشعب وغريه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه الطرباين يف األوسط واحل
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال إذا أوى إىل فراشه  - ٨٩٨

  احلمد هللا الذي كفاين وأواين واحلمد هللا الذي أطعمين وسقاين واحلمد هللا الذي من علي فأفضل 
  لهم فقد محد اهللا جبميع حمامد اخللق ك

  رواه البيهقي وال حيضرين إسناده اآلن 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال وكلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبفظ زكاة رمضان فأتاين آت  - ٨٩٩

فجعل حيثو من الطعام فأخذته فقلت ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إين حمتاج وعلي دين وعيال 
دة فخليت عنه فأصبحت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة قال ويل حاجة شدي

  قلت يا رسول اهللا شكا حاجة شديدة وعياال فرمحته فخليت سبيله 
قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه سيعود فرصدته فجاء 

عام وذكر احلديث إىل أن قال فأخذته يعين يف الثالثة فقلت ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيثو الط
  وهذا آخر ثالث مرات تزعم أنك ال تعود مث تعود 

  قال دعين أعلمك كلمات ينفعك اهللا هبا 
حىت ختتم اآلية  ٥٥٢يوم البقرة قلت ما هن قال إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي اهللا ال إله إال هو احلي الق

فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال يل رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم ما فعل أسريك البارحة قلت 

 إله إال هو احلي قال ما هي قلت قال يل إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوهلا حىت ختتم اآلية اهللا ال
  القيوم وقال لن يزال يا رسول اهللا زعم أنه 



يعلمين كلمات ينفعين اهللا هبا فخليت سبيله عليك من اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح وكانوا أحرص شيء 
أبا  على اخلري فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال يا

  هريرة قال ال قال ذاك الشيطان 
رواه البخاري وابن خزمية وغريمها ورواه الترمذي وغريه من حديث أيب أيوب بنحوه ويف بعض طرقه عنده قال 

  أرسلين وأعلمك آية من كتاب اهللا ال تضعها على مال وال ولد فيقربك شيطان أبدا 
  قلت وما هي قال ال أستطيع أن أتكلم هبا آية الكرسي 

قال احلافظ رمحه اهللا ويف الباب أحاديث كثرية من فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ليست من شرط كتابنا أضربنا 
  عن ذكرها 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اضطجع مضجعا مل يذكر اهللا  - ٩٠٠
  مل يذكر اهللا فيه كان عليه ترة يوم القيامة فيه كان عليه ترة يوم القيامة ومن قعد مقعدا 

  رواه أبو داود وروى النسائي منه ذكر االضطجاع فقط 
  الترة بكسر التاء املثناة فوق خمففا هو النقص وقيل التبعة 

  الترغيب يف كلمات يقوهلن إذا استيقظ من الليل  - ١٠
ليه و سلم قال من تعار من الليل فقال ال إله إال عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا ع - ٩٠١

اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير احلمد هللا وسبحان اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 
  وال حول وال قوة إال باهللا مث قال اللهم اغفر يل أو دعا استجيب له فإن توضأ مث صلى قبلت صالته 

  بخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رواه ال

  تعار بتشديد الراء أي استيقظ 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا تعاىل إذا رد إىل  - ٩٠٢

  العبد املؤمن نفسه من الليل فسبحه وجمده واستغفره فدعاه تقبل منه 
  الدنيا رواه ابن أيب 

وروي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال حني  - ٩٠٣
يتحرك من الليل بسم اهللا عشر مرات وسبحان اهللا عشرا آمنت باهللا وكفرت بالطاغوت عشرا وقي كل ذنب 

  يتخوفه ومل ينبغ لذنب أن يدركه إىل مثلها 
سط ويف الباب أحاديث كثرية من فعله صلى اهللا عليه و سلم ليست صرحية يف الترغيب مل رواه الطرباين يف األو

  أذكرها 
  الترغيب يف قيام الليل  - ١١
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس  - ٩٠٤

يك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر اهللا تعاىل احنلت أحدكم إذا هو نام ثالث عقد يضرب على كل عقدة عل
عقدة فإن توضأ احنلت عقدة فإن صلى احنلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس 

  كسالن 
رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خريا وإن 

  أصبح كسال خبيث النفس مل يصب خريا مل يفعل 



  رواه ابن خزمية يف صحيحه حنوه وزاد يف آخره فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتني 
  قافية الرأس مؤخره ومنه مسي آخر بيت الشعر قافية 

وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من ذكر وال أنثى إال على رأسه  - ٩٠٥
ر معقود حني يرقد بالليل فإن استيقظ فذكر اهللا احنلت عقدة وإذا قام توضأ وصلى احنلت العقد وأصبح خفيفا جري

  طيب النفس قد أصاب خريا 
  رواه ابن خزمية يف 

  صحيحه وقال اجلرير احلبل 
  رواه ابن حبان يف صحيحه ويأيت لفظه 

اهللا عليه و سلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى - ٩٠٦
  اهللا احملرم وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزمية يف صحيحه 
وعن عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه قال أول ما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة اجنفل الناس  - ٩٠٧

  إليه فكنت فيمن جاءه فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب 
قال فكان أول ما مسعت من كالمه أن قال أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا بالليل 

  والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم 
  م وقاال صحيح على شرط الشيخني رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه واحلاك

  اجنفل الناس باجليم أي أسرعوا ومضوا كلهم 
  استبنته أي حتققته وتبينته 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف اجلنة غرفة يرى ظاهرها  - ٩٠٨
ا رسول اهللا قال ملن أطاب الكالم وأطعم الطعام من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك األشعري ملن هي ي

  وبات قائما والناس نيام 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

وعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها  - ٩٠٩
  ظاهرها أعدها اهللا ملن أطعم الطعام وأفشى السالم وصلى بالليل والناس نيام من باطنها وباطنها من 

رواه ابن حبان يف صحيحه وتقدم حديث ابن عباس يف صالة اجلماعة وفيه والدرجات إفشاء السالم وإطعام الطعام 
  والصالة بالليل والناس نيام 

  رواه الترمذي وحسنه 

ا رسول اهللا إين إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيين أنبئين عن كل شيء وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قلت ي
قال كل شيء خلق من املاء فقلت أخربين بشيء إذا عملته دخلت اجلنة قال أطعم الطعام وأفش السالم وصل 

  األرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل اجلنة بسالم 
  يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وصححه  رواه أمحد وابن أيب الدنيا يف كتاب التهجد وابن حبان

وروي عن علي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن يف اجلنة لشجرة خيرج  - ٩١١



من أعالها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت ال تروث وال تبول هلا أجنحة خطوها 
طري هبم حيث شاؤوا فيقول الذين أسفل منهم درجة يا رب مبا بلغ عبادك هذه مد البصر فريكبها أهل اجلنة فت

الكرامة كلها قال فيقال هلم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون وكانوا يصومون وكنتم تأكلون وكانوا ينفقون 
  وكنتم تبخلون وكانوا يقاتلون وكنتم جتبنون 

  رواه ابن أيب الدنيا 
يزيد رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حيشر الناس يف صعيد وروي عن أمساء بنت  - ٩١٢

واحد يوم القيامة فينادي مناد فيقول أين الذين كانوا تتجاىف جنوهبم عن املضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون 
  اجلنة بغري حساب مث يؤمر بسائر الناس إىل احلساب 

  رواه البيهقي 
بن شعبة رضي اهللا عنه قال قام النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت تورمت قدماه فقيل له قد غفر وعن املغرية  - ٩١٣

  اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
  قال أفال أكون عبدا شكورا 

  رواه البخاري ومسلم والنسائي 
رم قدماه أو ساقاه فيقال له ويف رواية هلما وللترمذي قال إن كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ليقوم أو ليصلي حىت ت

  فيقول أفال أكون عبدا شكورا 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم حىت ترم قدماه  - ٩١٤

  فقيل له أي رسول اهللا أتصنع هذا وقد جاءك من اهللا أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
  ا قال أفال أكون عبدا شكور
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه  - ٩١٥
  فقلت له مل تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفال أحب أن أكون عبدا شكورا 

  رواه البخاري ومسلم 
عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أحب الصالة وعن عبد اهللا بن  - ٩١٦

إىل اهللا صالة داود وأحب الصيام إىل اهللا صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما 
  ويفطر يوما 

  الصوم فقط رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وذكر الترمذي منه 
وعن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن يف الليل لساعة ال يوافقها  - ٩١٧

  رجل مسلم يسأل اهللا خريا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه وذلك كل ليلة 
  رواه مسلم 

  اهللا عليه و سلم قال عليكم بقيام وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى  - ٩١٨

  الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم وقربة إىل ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن اإلمث 
رواه الترمذي يف كتاب الدعاء من جامعه وابن أيب الدنيا يف كتاب التهجد وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم كلهم 



   من رواية عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث رمحه اهللا
  وقال احلاكم صحيح على شرط البخاري 

وعن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب  - ٩١٩
  الصاحلني قبلكم ومقربة لكم إىل ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن اإلمث ومطردة للداء عن اجلسد 

واية عبد الرمحن بن سليمان بن أيب اجلون ورواه الترمذي يف الدعوات من جامعه من رواه الطرباين يف الكبري من ر
رواية بكر بن خنيس عن حممد بن سعيد الشامي عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين وعن بالل رضي اهللا عنه 

  وعبد الرمحن بن سليمان أصلح حاال من حممد بن سعيد 
عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحم اهللا رجال قام من الليل وعن أيب هريرة رضي اهللا  - ٩٢٠

فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح يف وجهها املاء ورحم اهللا امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أىب 
  نضحت يف وجهه املاء 

صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح على  رواه أبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف
  شرط مسلم وعند بعضهم رش ورشت بدل نضح ونضحت 

  وهو مبعناه 
وروى الطرباين يف الكبري عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٩٢١

املاء فيقومان يف بيتهما فيذكران اهللا عز ما من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأته فإن غلبها النوم نضح يف وجهها 
  و جل ساعة من الليل إال غفر هلما 

وعن أيب هريرة و أيب سعيد رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أيقظ الرجل  - ٩٢٢
  أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتني مجيعا كتبا يف الذاكرين والذاكرات 

  قال رواه ابن كثري موقوفا على أيب سعيد ومل يذكر أبا هريرة رواه أبو داود و
ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وألفاظهم متقاربة من استيقظ من الليل وأيقظ أهله 

  فصليا ركعتني 
  زاد النسائي مجيعا كتبا من الذاكرين اهللا كثريا والذاكرات 

  ني قال احلافظ صحيح على شرط الشيخ
وعن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضل صالة الليل على صالة النهار  - ٩٢٣

  كفضل صدقة السر على صدقة العالنية 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 

من الليل ما قل أو  وروي عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نصلي
  كثر وجنعل آخر ذلك وترا 

  رواه الطرباين والبزار 
وروي عن أنس رضي اهللا عنه يرفعه قال صالة يف مسجدي تعدل بعشرة آالف صالة وصالة يف املسجد  - ٩٢٥

ما احلرام تعدل مبائة ألف صالة والصالة بأرض الرباط تعدل بألفي ألف صالة وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليه
  العبد يف جوف الليل ال يريد هبما إال ما عند اهللا عز و جل 

  رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب 



وعن إياس بن معاوية املزين رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال بد من صالة بليل  - ٩٢٦
  ولو حلب شاة وما كان بعد صالة العشاء فهو من الليل 

  الطرباين ورواته ثقات إال حممد بن إسحاق رواه 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال فذكرت قيام الليل فقال بعضهم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٩٢٧

  قال نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة 
  رواه أبو يعلى ورجاله حمتج هبم يف الصحيح وهو بعض حديث 

  الفاء وهو هنا قدر ما بني رفع يديك عن الضرع وقت احللب وضمهما فواق الناقة بضم 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصالة الليل ورغب فيها  - ٩٢٨

  حىت قال عليكم بصالة الليل ولو ركعة رواه الطرباين يف الكبري واألوسط 
 عنهما قال جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد عش ما وعن سهل بن سعد رضي اهللا - ٩٢٩

شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك جمزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف املؤمن قيام الليل 
  وعزه استغناؤه عن الناس 

  رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن 
هللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشراف أميت محلة القرآن وروي عن ابن عباس رضي ا - ٩٣٠

  وأصحاب الليل 
  رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي 

وروي عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى منكم من الليل  - ٩٣١
  تمع لقراءته وإن مؤمين فليجهر بقراءته فإن املالئكة تصلي بصالته وتس

اجلن الذين يكونون يف اهلواء وجريانه يف مسكنه يصلون بصالته ويستمعون قراءته وإنه يطرد بقراءته عن داره وعن 
الدور اليت حوله فساق اجلن ومردة الشياطني وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن عليه خيمة من نور يهتدي هبا أهل 

  لدري يف جلج البحار ويف األرض القفر السماء كما يهتدى بالكوكب ا
فإذا مات صاحب القرآن رفعت تلك اخليمة فتنظر املالئكة من السماء فال يرون ذلك النور فتلقاه املالئكة من مساء 
إىل مساء فتصلي املالئكة على روحه يف األرواح مث تستقبل املالئكة احلافظني الذين كانوا معه مث تستغفر له املالئكة 

وم يبعث وما من رجل تعلم كتاب اهللا مث صلى ساعة من ليل إال أوصت به تلك الليلة املاضية الليلة املستأنفة إىل ي
أن تنبهه لساعته وأن تكون عليه خفيفة فإذا مات وكان أهله يف جهازه جاء القرآن يف صورة حسنة مجيلة فوقف 

كفن فإذا وضع يف قربه وسوي وتفرق عنه عند رأسه حىت يدرج يف أكفانه فيكون القرآن على صدره دون ال
أصحابه أتاه منكر ونكري عليهما السالم فيجلسانه يف قربه فيجيء القرآن حىت يكون بينه وبينهما فيقوالن له إليك 
حىت نسأله فيقول ال ورب الكعبة إنه لصاحيب وخليلي ولست أخذله على حال فإن كنتما أمرمتا بشيء فامضيا ملا 

كاين فإين لست أفارقه حىت أدخله اجلنة مث ينظر القرآن إىل صاحبه فيقول أنا القرآن الذي كنت أمرمتا ودعاين م
جتهر يب وختفيين وحتبين فأنا حبيبك ومن أحببته أحبه اهللا ليس عليك بعد مسألة منكر ونكري هم وال حزن فيسأله 

ثرنك دثارا حسنا مجيال مبا أسهرت ليلك منكر ونكري ويصعدان ويبقى هو والقرآن فيقول ألفرشنك فراشا لينا وألد
  وأنصبت هنارك 

قال فيصعد القرآن إىل السماء أسرع من الطرف فيسأل اهللا ذلك له فيعطيه ذلك فيجيء القرآن فينزل به ألف ألف 



ملك من مقريب السماء السادسة فيجيء القرآن فيحييه فيقول هل استوحشت ما زدت منذ فارقتك أن كلمت اهللا 
  عاىل حىت أخذت لك فراشا ودثارا ومصباحا وقد جئتك به فقم حىت تفرشك املالئكة عليهم السالم تبارك وت

قال فتنهضه املالئكة إهناضا لطيفا مث يفسح له يف قربه مسرية أربعمائة عام مث يوضع له فراش بطانته من حرير أخضر 
ستربق ويسرج له سراجان من نور اجلنة حشوه املسك األذفر ويوضع له مرافق عند رجليه ورأسه من السندس واإل

عند رأسه ورجليه يزهران إىل يوم القيامة مث تضجعه املالئكة على شقه األمين مستقبل القبلة مث يؤتى بيامسني اجلنة 
وتصعد عنه ويبقى هو والقرآن فيأخذ القرآن اليامسني فيضعه على أنفه غضا فيستنشقه حىت يبعث ويرجع القرآن 

  هم كل إىل أهله فيخرب

يوم وليلة ويتعاهده كما يتعاهد الوالد الشفيق ولده باخلري فإن تعلم أحد من ولده القرآن بشره بذلك وإن كان 
  عقبه عقب سوء دعا هلم بالصالح واإلقبال أو كما ذكر 

  رواه البزار وقال خالد بن معدان مل يسمع من معاذ 
  يء يوم القيامة مثل أحد وإمنا جييء ثواهبا ومعناه أنه جييء ثواب القرآن كما قال إن اللقمة جت

  انتهى 
قال احلافظ يف إسناده من ال يعرف حاله ويف متنه غرابة كثرية بل نكارة ظاهرة وقد تكلم فيه العقيلي وغريه ورواه 

  ابن أيب الدنيا وغريه عن عبادة بن الصامت موقوفا عليه ولعله أشبه 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بات ليلة يف خفة من  وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما - ٩٣٢

  الطعام والشراب يصلي تراكضت حوله احلور العني حىت يصبح 
  رواه الطرباين يف الكبري 

وعن عمرو بن عنبسة رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول أقرب ما يكون الرب من  - ٩٣٣
  اآلخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهللا يف تلك الساعة فكن العبد يف جوف الليل 

  رواه الترمذي واللفظ له وابن خزمية يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما خيب اهللا امرأ قام يف  - ٩٣٤

  رة البقرة وآل عمران جوف الليل فافتتح سو
  رواه الطرباين يف األوسط ويف إسناده بقية 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة حيبهم اهللا ويضحك إليهم  - ٩٣٥
و جل ويستبشر هبم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه هللا عز و جل فإما أن يقتل وإما أن ينصره اهللا عز 

ويكفيه فيقول انظروا إىل عبدي هذا كيف صرب يل بنفسه والذي له امرأة حسنة وفراش لني حسن فيقوم من الليل 
فيقول يذر شهوته ويذكرين ولو شاء رقد والذي إذا كان يف سفر وكان معه ركب فسهروا مث هجعوا فقام من 

  السحر يف ضراء وسراء 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 

عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عجب ربنا تعاىل من رجلني رجل ثار عن وطائه و
وحلافه من بني أهله وحبه إىل صالته فيقول اهللا جل وعال انظروا إىل عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بني حبه وأهله 

  إىل صالته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي 



يف سبيل اهللا واهنزم أصحابه وعلم ما عليه يف االهنزام وما له يف الرجوع فرجع حىت يهريق دمه فيقول ورجل غزا 
  اهللا انظروا إىل عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حىت يهريق دمه 

هللا ليضحك رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين وابن حبان يف صحيحه ورواه الطرباين موقوفا بإسناد حسن ولفظه إن ا
إىل رجلني رجل قام يف ليلة باردة من فراشه وحلافه ودثاره فتوضأ مث قام إىل الصالة فيقول اهللا عز و جل ملالئكته ما 
محل عبدي هذا على ما صنع فيقولون ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك فيقول فإين قد أعطيته ما رجا وآمنته مما 

  خياف 
  وذكر بقيته 

بن عامر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الرجل من أميت يقوم  وعن عقبة - ٩٣٧
من الليل يعاجل نفسه إىل الطهور وعليه عقد فإذا وضأ يديه احنلت عقدة وإذا وضأ وجهه احنلت عقدة وإذا مسح 

احلجاب انظروا إىل عبدي هذا  رأسه احنلت عقدة وإذا وضأ رجليه احنلت عقدة فيقول اهللا عز و جل للذين وراء
  يعاجل نفسه يسألين ما سألين عبدي هذا فهو له 

  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 
وعن أيب عبيدة رضي اهللا عنه قال قال عبد اهللا إنه مكتوب يف التوراة لقد أعد اهللا للذين تتجاىف جنوهبم  - ٩٣٨

  خيطر على قلب بشر وال يعلمه ملك مقرب وال نيب مرسل  عن املضاجع ما مل تر عني ومل تسمع أذن ومل
  اآلية  ٧١قال وحنن نقرؤها فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني السجدة 

  رواه احلاكم وصححه 
  قال احلافظ أبو عبيدة مل يسمع من عبد اهللا بن مسعود وقيل مسع 

  ة رضي اهللا عنها ال وعن عبد اهللا بن أيب قيس رضي اهللا عنه قال قالت عائش - ٩٣٩

  تدع قيام الليل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا 
  رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه 

  وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان رضي اهللا عنه لينظر ما اجتهاده  - ٩٤٠
ر الذي كان يظن فذكر ذلك له فقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات قال فقام يصلي من آخر الليل فكأنه مل ي

  اخلمس 
  فإهنن كفارات هلذه اجلراحات ما مل تصب املقتلة فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن ثالث منازل 

  منهم من عليه وال له ومنهم من له وال عليه ومنهم من ال له وال عليه 
  فركب فرسه يف املعاصي فذلك عليه وال له فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس 

  ومن له وال عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له وال عليه 
  ومن ال له وال عليه فرجل صلى مث نام فال له وال عليه 

  إياك واحلقحقة وعليك بالقصد وداومه 
  ه مجاعة رواه الطرباين يف الكبري موقوفا بإسناد ال بأس به ورفع

احلقحقة حباءين مهملتني مفتوحتني وقافني األوىل ساكنة والثانية مفتوحة هو أشد السري وقيل هو أن جيتهد يف السري 
  ويلح فيه حىت تعطب راحلته أو تقف وقيل غري ذلك 

يا وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لنا ليس يف الدن - ٩٤١



حسد إال يف اثنتني الرجل يغبط الرجل أن يعطيه اهللا املال الكثري فينفق منه فيكثر النفقة يقول اآلخر لو كان يل مال 
ألنفقت مثل ما ينفق هذا وأحسن فهو حيسده ورجل يقرأ القرآن فيقوم الليل وعنده رجل إىل جنبه ال يعلم القران 

  و جل من القرآن فيقول لو علمين اهللا مثل هذا لقمت مثل ما يقوم فهو حيسده على قيامه وعلى ما علمه اهللا عز 
  رواه الطرباين يف الكبري ويف سنده لني 

احلسد يطلق ويراد به متين زوال النعمة عن احملسود وهذا حرام باالتفاق ويطلق ويراد به الغبطة وهو متين حالة 
احلديث ويف نظائره فإن كانت احلالة اليت عليها املغبط كحالة املغبط من غري متين زواهلا عنه وهو املراد يف هذا 

  حممودة فهو متن حممود وإن كانت مذمومة فهو متن مذموم يأمث عليه املتمين 

وعن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا القرآن 
  النهار  فهو يقوم به آناء الليل وآناء

  ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار 
  رواه مسلم وغريه 

وعن يزيد بن األخنس وكانت له صحبة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنافس  - ٩٤٣
و أن اهللا أعطاين ما أعطى فالنا فأقوم إال يف اثنتني رجل أعطاه اهللا قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار فيقول رجل ل

  به كما يقوم ورجل أعطاه اهللا ماال فهو ينفق منه ويتصدق فيقول رجل مثل ذلك 
  رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات مشهورون ورواه أبو يعلى من حديث أيب سعيد حنوه بإسناد جيد 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ عشر وعن فضالة بن عبيد و متيم الداري رضي اهللا عنهما ع - ٩٤٤
آيات يف ليلة كتب له قنطار والقنطار خري من الدنيا وما فيها فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز و جل اقرأ وارق 

بكل آية درجة حىت ينتهي إىل آخر آية معه يقول اهللا عز و جل للعبد اقبض فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم 
  ذه اخللد وهبذه النعيم يقول هب

رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسناد حسن وفيه إمساعيل بن عياش عن الشاميني وروايته عنهم مقبولة عند 
  األكثرين 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قام بعشر  - ٩٤٥

  ني ومن قام مبائة آية كتب من القانتني ومن قام بألف آية كتب من املقنطرين آيات مل يكتب من الغافل
رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه كالمها من رواية أيب سرية عن أيب حجرية عن عبد اهللا بن عمرو وقال ابن 

ذه الطريق أيضا إال خزمية إن صح اخلرب فإين ال أعرف أبا سرية بعدالة وال جرح ورواه ابن حبان يف صحيحه من ه
  أنه قال ومن قام مبائيت آية كتب من املقنطرين 

  قوله من املقنطرين أي ممن كتب له قنطار من األجر 
  قال احلافظ من سورة تبارك الذي بيده امللك إىل آخر القرآن ألف آية واهللا أعلم 

طار اثنا عشر ألف أوقية األوقية خري مما وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال القن
  بني السماء واألرض 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ عشر آيات يف ليلة مل  - ٩٤٧



من القانتني ومن قرأ أربعمائة آية  يكتب من الغافلني ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليلة ومن قرأ مائيت آية كتب
كتب من العابدين ومن قرأ مخسمائة آية كتب من احلافظني ومن قرأ ستمائة آية كتب من اخلاشعني ومن قرأ مثامنائة 

آية كتب من املخبتني ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطار والقنطار ألف ومائتا أوقية واألوقية خري مما بني السماء 
  خري مما طلعت عليه الشمس ومن قرأ ألفي آية كان من املوجبني واألرض أو قال 

  رواه الطرباين 
  املوجب الذي أتى بفعل يوجب له اجلنة ويطلق أيضا على من أتى بفعل يوجب له النار 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من حافظ على هؤالء الصلوات  - ٩٤٨
  كن من الغافلني ومن قرأ يف ليلة مائة آية مل يكتب من الغافلني أو كتب من القانتني املكتوبات مل ي

رواه ابن خزمية يف صحيحه واحلاكم ولفظه وهو رواية البن خزمية أيضا قال من صلى يف ليلة مبائة آية مل يكتب من 
  الغافلني ومن صلى يف ليلة مبائيت آية كتب من القانتني املخلصني 

  م صحيح على شرط مسلم وقال احلاك
  ويف رواية له قال فيها على شرط مسلم أيضا من قرأ عشر آيات يف ليلة مل يكتب من الغافلني 

  الترهيب من صالة اإلنسان وقراءته حال النعاس  - ١٢
  عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٩٤٩

ب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر إذا نعس أحدكم يف الصالة فلريقد حىت يذه
  فيسب نفسه 

رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ولفظه إذا نعس أحدكم وهو يصلي 
  فلينصرف فلعله يدعو على نفسه وهو ال يدري 

قال إذا نعس أحدكم يف الصالة فلينم حىت يعلم ما وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٩٥٠
  يقرؤه 

  رواه البخاري والنسائي إال أنه قال إذا نعس أحدكم يف صالته فلينصرف ولريقد 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم  - ٩٥١

  يقول فليضطجع القرآن على لسانه فلم يدر ما 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه رمحهم اهللا تعاىل 

  الترهيب من نوم اإلنسان إىل الصباح وترك قيام شيء من الليل 
عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ذكر عند النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل نام ليلة حىت أصبح قال ذاك  - ٩٥٢

  قال يف أذنه  رجل بال الشيطان يف أذنيه أو
رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وقال يف أذنيه على التثنية من غري شك ورواه أمحد بإسناد صحيح عن 

  أيب هريرة وقال يف أذنه على اإلفراد من غري شك وزاد يف آخره 
  قال احلسن إن بوله واهللا ثقيل 

عنه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  وروى الطرباين يف األوسط حديث ابن مسعود رضي اهللا - ٩٥٣
إذا أراد العبد الصالة من الليل أتاه ملك فقال له قم فقد أصبحت فصل واذكر ربك فيأتيه الشيطان فيقول عليك 

  ليل طويل وسوف تقوم فإن قام فصلى أصبح 



  نشيطا خفيف اجلسم قرير العني وإن هو أطاع الشيطان حىت أصبح بال يف أذنه 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عبد اهللا  - ٩٥٤

  ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فترك قيام الليل 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم 

يعقد الشيطان على قافية رأس وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٩٥٥
أحدكم إذا هو نام ثالث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر اهللا احنلت عقدة 

  فإن توضأ احنلت عقدة فإن صلى احنلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن 
ابن ماجه وعنده فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خريا رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي و

  وإن مل يفعل أصبح كسالن خبيث النفس مل يصب خريا وتقدم يف الباب قبله 
وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت أم سليمان  - ٩٥٦

  ليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقريا يوم القيامة بن داود لسليمان يا بين ال تكثر النوم بال
  رواه ابن ماجه والبيهقي ويف إسناده احتمال للتحسني 

وعنه رضي اهللا عنه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم ذكر وال أنثى ينام إال وعليه  - ٩٥٧
قد أصاب خريا وقد احنلت عقده كلها وإن استيقظ ومل  جرير معقود فإن هو توضأ وقام إىل الصالة أصبح نشيطا

  يذكر اهللا أصبح وعقده عليه وأصبح ثقيال كسالن ومل يصب خريا 
  رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واللفظ البن حبان وتقدم لفظ ابن خزمية 

  اهللا يبغض كل وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن  - ٩٥٨

  جعظري جواظ صخاب يف األسواق جيفة بالليل محار بالنهار عامل بأمر الدنيا جاهل بأمر اآلخرة 
رواه ابن حبان يف صحيحه واألصبهاين وقال أهل اللغة اجلعظري الشديد الغليظ واجلواظ األكول والصخاب 

  الصياح انتهى 
  ى الترغيب يف آيات وأذكار يقوهلا إذا أصبح وإذا أمس

عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب عن أبيه رضي اهللا عنه أنه قال خرجنا يف ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب  - ٩٥٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصلي بنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا مث قال قل فلم أقل شيئا مث قال قل 

تني حني تصبح وحني متسي ثالث مرات تكفيك من كل قلت يا رسول اهللا ما أقول قال قل هو اهللا أحد واملعوذ
  شيء 

  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال حسن صحيح غريب ورواه النسائي مسندا ومرسال 
وعن معقل بن يسار رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال حني يصبح ثالث مرات  - ٩٦٠

يطان الرجيم وقرأ ثالث آيات من آخر سورة احلشر وكل اهللا به سبعني ألف ملك أعوذ باهللا السميع العليم من الش
  يصلون عليه حىت ميسي وإن مات يف ذلك اليوم مات شهيدا ومن قاهلا حني ميسي كان بتلك املنزلة 

  رواه الترمذي من رواية خالد بن طهمان وقال حديث غريب ويف بعض النسخ حسن غريب 
اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من قال حني يصبح فسبحان  وعن ابن عباس رضي - ٩٦١

اهللا حني متسون وحني تصبحون وله احلمد يف السموات واألرض وعشيا وحني تظهرون خيرج احلي من امليت 
ذلك ومن أدرك ما فاته يف يومه  ٩١ ٦١وخيرج امليت من احلي وحييي األرض بعد موهتا وكذلك خترجون الروم 



  قاهلن حني ميسي أدرك ما فاته يف ليلته 
  رواه أبو داود ومل يضعفه وتكلم فيه البخاري يف تارخيه 

وعن شداد بن أوس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سيد االستغفار اللهم أنت ريب ال إله إال أنت 
بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 

  بذنيب فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت 
  من قاهلا موقنا هبا حني ميسي فمات من ليلته دخل اجلنة ومن قاهلا موقنا هبا حىت يصبح فمات من يومه دخل اجلنة 

  رواه البخاري والنسائي والترمذي 
عليه قدر قبل أن يصبح إال وجبت له اجلنة وال يقوهلا حني يصبح فيأيت عليه  وعنده ال يقوهلا أحد حني ميسي فيأيت
  قدر قبل أن ميسي إال وجبت له اجلنة 

  وليس لشداد يف البخاري غري هذا احلديث ورواه أبو داود وابن حبان واحلاكم من حديث بريدة رضي اهللا عنه 
  أقر وأعترف أبوء بباء موحدة مضمومة ومهزة بعد الواو ممدودا معناه 

وروي عن حذيفة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس منا من حلف  - ٩٦٣
  باألمانة وليس منا من خان امرأ مسلما يف أهله وخادمه 

ومن قال حني ميسي وحني يصبح اللهم إين أشهدك بأنك أنت اهللا الذي ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن 
دا عبدك ورسولك أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب غريك فإن قاهلا من يومه ذلك حمم

  حني يصبح فمات من يومه ذلك قبل أن ميسي مات شهيدا وإن قاهلا حني ميسي فمات من ليلته مات شهيدا 
  رواه أبو القاسم األصبهاين وغريه 

قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا ما لقيت وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه  - ٩٦٤
  من عقرب لدغتين البارحة قال أما لو قلت حني أمسيت أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل تضرك 

  رواه مالك ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ولفظه 

  أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل تضره محة تلك الليلة من قال حني ميسي ثالث مرات 
  قال سهيل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولوهنا كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم جتد هلا وجعا 

  رواه ابن حبان يف صحيحه بنحو الترمذي 
  ري ذلك احلمة بضم احلاء املهملة وختفيف امليم هو السم وقيل لدغة كل ذي سم وقيل غ

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال حني يصبح وحني ميسي  - ٩٦٥
  سبحان اهللا وحبمده مائة مرة مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه 

وعنده سبحان اهللا العظيم وحبمده ورواه ابن أيب الدنيا رواه مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي وأبو داود 
واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه من قال إذا أصبح مائة مرة وإذا أمسى مائة مرة سبحان اهللا وحبمده 

  غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر 
سلم قال من قال ال إله إال اهللا وحده ال  وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و - ٩٦٦

شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة 
حسنة وحميت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال 



  رجل عمل أكثر منه 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أبان بن عثمان قال مسعت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٩٦٧
  ما من عبد يقول يف صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم اهللا الذي ال يضر 

ء وكان أبان قد أصابه طرف مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم ثالث مرات فيضره شي
  فاجل فجعل الرجل ينظر إليه فقال أبان ما تنظر أما إن احلديث كما حدثتك ولكين مل أقله يومئذ ليمضي اهللا قدره 

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح وابن حبان يف صحيحه واحلاكم 
  وقال صحيح اإلسناد 

لدرداء عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسيب اهللا ال إله إال هو وعن أم ا - ٩٦٨
  عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه اهللا ما أمهه صادقا كان أو كاذبا 

واالجتهاد فسبيله رواه أبو داود هكذا موقوفا ورفعه ابن السين وغريه وقد يقال إن مثل هذا ال يقال من قبل الرأي 
  سبيل املرفوع 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال حني يصبح أو ميسي  - ٩٦٩
اللهم إين أصبحت أشهدك وأشهد محلة عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت ال إله إال أنت وأن حممدا عبدك 

ن قاهلا مرتني أعتق اهللا نصفه من النار ومن قاهلا ثالثا أعتق اهللا ثالثة أرباعه من ورسولك أعتق اهللا ربعه من النار فم
  النار فإن قاهلا أربعا أعتقه اهللا من النار 

  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي بنحوه وقال حديث حسن والنسائي وزاد فيه بعد إال أنت وحدك ال شريك لك 
  رواه الطرباين يف األوسط 

أعتق اهللا إىل آخره وقال إال غفر اهللا له ما أصاب من ذنب يف يومه ذلك فإن قاهلا إذا أمسى غفر اهللا له ما ومل يقل 
  أصاب يف ليلته تلك 

  وهو كذلك عند الترمذي 
وعن أيب عياش رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال إذا أصبح ال إله إال اهللا  - ٩٧٠

  له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير وحده ال شريك 
كان له عدل رقبة من ولد إمساعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان 

  يف حرز من الشيطان حىت ميسي فإن قاهلا إذا أمسى كان له مثل ذلك حىت 

  يصبح 
ا يرى النائم فقال يا رسول اهللا إن أبا عياش حيدث عنك قال محاد فرأى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيم

  بكذا وكذا 
  قال صدق أبو عياش 

رواه أبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن السين وزاد حييي ومييت وهو حي ال ميوت وهو على كل شيء 
  قدير 

  واتفقوا كلهم على املنام 



يقال ابن أيب عياش ذكره اخلطيب ويقال ابن عياش الزرقي األنصاري أبو عياش بالياء املثناة حتت والشني املعجمة و
ذكره أبو أمحد واحلاكم وامسه زيد بن الصامت وقيل زيد بن النعمان وقيل غري ذلك وليس له يف األصول الستة غري 

  هذا احلديث فيما أعلم وحديث آخر يف قصر الصالة رواه أبو داود 
  وقيل بالكسر ما عادل الشيء من جنسه وبالفتح ما عادله من غري جنسه العدل بالكسر وفتحه لغة هو املثل 

وعن أيب سالم رضي اهللا عنه وهو ممطور احلبشي أنه كان يف مسجد محص فمر به رجل فقالوا هذا خادم  - ٩٧١
مل يتداوله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام إليه فقال حدثين حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بينك وبينه الدجال فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا باهللا ربا 
  وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا عليه و سلم رسوال إال كان حقا على اهللا أن يرضيه 

رزبان عن أيب سلمة عن ثوبان وقال حديث حسن رواه أبو داود واللفظ له والترمذي من رواية أيب سعد سعيد بن امل
غريب ويف بعض النسخ حسن صحيح وهو بعيد وعنده ومبحمد نبيا فينبغي أن جيمع بينهما فيقال ومبحمد نبيا 

  ورسوال 
ورواه ابن ماجه عن سابق عن أيب سالم رضي اهللا عنه خادم النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه أمحد واحلاكم فقاال 

الم سابق بن ناجية وعند أمحد أنه يقول ذلك ثالث مرات حني ميسي وحني يصبح وهو يف مسلم من عن أيب س
  حديث أيب سعيد من غري ذكر الصباح 

واملساء وقال يف آخره وجبت له اجلنة صحح ابن عبد الرب النمري يف االستيعاب رواية ابن ماجه وقال رواه وكيع 
  سابق فأخطأ فيه وكذا يف سالم أيب سالمة فأخطأ فيه عن مسعر عن أيب عقيل عن أيب سالمة عن 

  قال وال يصح سابق يف الصحابة 
وعن املنيذر رضي اهللا عنه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان يكون بإفريقية قال مسعت  - ٩٧٢

حمد نبيا فأنا الزعيم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قال إذا أصبح رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومب
  آلخذن بيده حىت أدخله اجلنة 

  رواه الطرباين بإسناد حسن 
وعن عبد اهللا بن غنام البياضي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال حني يصبح  - ٩٧٣

ر فقد أدى شكر اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك فلك احلمد ولك الشك
  يومه ومن قال مثل ذلك حني ميسي فقد أدى شكر ليلته 

رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورواه ابن حبان يف صحيحه عن ابن عباس بلفظ دون ذكر املساء ولعله سقط 
  من أصلي 

سلم من سبح وعن عمرو بن شعيب رضي اهللا عنه عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٩٧٤
اهللا مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حج مائة حجة ومن محد اهللا مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن محل على 
مائة فرس يف سبيل اهللا أو قال غزا مائة غزوة يف سبيل اهللا ومن هلل اهللا مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن أعتق 

لسالم ومن كرب اهللا مائة بالغداة ومائة بالعشي مل يأت يف ذلك اليوم أحد بأكثر مما مائة رقبة من ولد إمساعيل عليه ا
  أتى به إال من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال 

رواه الترمذي من رواية أيب سفيان احلمريي وامسه سعيد بن حيىي عن الضحاك بن محرة عن عمرو بن شعيب وقال 
  حديث حسن غريب 



سفيان والضحاك وعمرو بن شعيب يأيت الكالم عليهم ورواه النسائي ولفظه من قال سبحان اهللا قال احلافظ وأبو 
  مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا كان أفضل من مائة 

بدنة ومن قال احلمد هللا مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا كان أفضل من مائة فرس حيمل عليها يف سبيل اهللا 
كرب مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا كان أفضل من عتق مائة رقبة ومن قال ال إله إال اهللا ومن قال اهللا أ

وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا مل جيىء 
  يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إال من قال مثل قوله أو زاد عليه 

وعن عبد احلميد موىل بين هاشم رضي اهللا عنه أن أمه حدثته وكانت ختدم بعض بنات النيب صلى اهللا عليه  - ٩٧٥
  و سلم أن ابنة النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثتها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعلمها 

 كان وما مل يشأ مل يكن أعلم أن اهللا على كل فيقول قويل حني تصبحني سبحان اهللا وحبمده ال قوة إال باهللا ما شاء اهللا
شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما فإنه من قاهلن حني يصبح حفظ حىت ميسي ومن قاهلن حني ميسي حفظ 

  حىت يصبح 
  رواه أبو داود والنسائي وأم عبد احلميد ال أعرفها 

لى اهللا عليه و سلم يدع هؤالء الكلمات حني وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مل يكن رسول اهللا ص - ٩٧٦
  ميسي وحني يصبح اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة 

  اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل 
  اللهم استر عورايت وآمن روعايت 

  ي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت اللهم احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوق
  قال وكيع وهو ابن اجلراح يعين اخلسف 

  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أنه قال وهو يف أرض الروم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٩٧٧

  إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير  قال من قال غدوة ال
عشر مرات كتب اهللا له عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات وكن له قدر عشر رقاب وأجاره اهللا من الشيطان 

  ومن قاهلا عشية مثل ذلك 

  بعد الصبح والعصر واملغرب رواه أمحد والنسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه وتقدم لفظه فيما يقول 
وزاد أمحد يف روايته بعد قوله وله احلمد حييي ومييت وقال كتب اهللا له بكل واحدة قاهلا عشر حسنات وحما عنه 

عشر سيئات ورفعه اهللا هبا عشر درجات وكن له كعشر رقاب وكن له مسلحة من أول النهار إىل آخره ومل يعمل 
  ميسي فمثل ذلك  يومئذ عمال يقهرهن فإن قاهلا حني

  ورواه الطرباين بنحو أمحد وإسنادمها جيد 
  املسلحة بفتح امليم والالم وبالسني واحلاء املهملتني القوم إذا كانوا ذوي سالح 

وروي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يدع رجل منكم أن  - ٩٧٨
 يصبح يقول سبحان اهللا وحبمده مائة مرة فإهنا ألفا حسنة واهللا إن شاء اهللا لن يعمل هللا كل يوم ألفي حسنة حني

  يعمل يف يومه من الذنوب مثل ذلك ويكون ما عمل من خري سوى ذلك وافرا 



  رواه الطرباين واللفظ له وأمحد وعنده ألف حسنة 
لم من قرأ الدخان كلها وأول حم وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س - ٩٧٩

وآية الكرسي حني ميسي حفظ هبا حىت يصبح ومن قرأها حني يصبح حفظ هبا حىت  ٣غافر إىل وإليه املصري غافر 
  ميسي 

  رواه الترمذي وقال حديث غريب وقد تكلم بعضهم يف عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب مليكة من قبل حفظه 
ي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من استفتح أول هناره وعن عبد اهللا بن بسر رض - ٩٨٠

  خبري وختمه خبري 
  قال اهللا عز و جل ملالئكته ال تكتبوا عليه ما بني ذلك من الذنوب 

  رواه الطرباين وإسناده حسن إن شاء اهللا 
اهللا عليه و سلم من قال حني يصبح  وروي عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى - ٩٨١

ثالث مرات اللهم لك احلمد ال إله إال أنت أنت ريب وأنا عبدك آمنت بك خملصا لك ديين إين أصبحت على 
  عهدك ووعدك ما استطعت أتوب إليك من شر عملي 

اللهم لك احلمد ال  وأستغفرك لذنويب اليت ال يغفرها إال أنت فإن مات يف ذلك اليوم دخل اجلنة وإن قال حني ميسي
إله إال أنت أنت ريب وأنا عبدك آمنت بك خملصا لك ديين إين أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت أتوب إليك 
من شر عملي وأستغفرك لذنويب اليت ال يغفرها إال أنت فمات يف تلك الليلة دخل اجلنة مث كان رسول اهللا صلى اهللا 

يقول واهللا ما قاهلا عبد يف يوم فيموت يف ذلك اليوم إال دخل اجلنة وإن  عليه و سلم حيلف ما ال حيلف على غريه
  قاهلا حني ميسي فتويف يف تلك الليلة دخل اجلنة 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط واللفظ له 
ورواه ابن أيب عاصم من حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم حيلف  - ٩٨٢

الث مرات ال يستثين إنه ما من عبد يقول هؤالء الكلمات بعد صالة الصبح فيموت من يومه إال دخل اجلنة وإن ث
  قاهلا حني ميسي فمات من ليلته دخل اجلنة فذكره باختصار إال أنه قال أتوب إليك من سىيء عملي 

  وهو أقرب من قوله شر عملي 
  ولعله تصحيف واهللا سبحانه أعلم 

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال إذا أصبح سبحان وروي  - ٩٨٣
  اهللا وحبمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من اهللا وكان آخر يومه عتيق اهللا 

  رواه الطرباين يف األوسط واخلرائطي واألصبهاين وغريهم 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم لفاطمة رضي اهللا عنها ما وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول  - ٩٨٤

مينعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقويل إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين 
  كله وال تكلين إىل نفسي طرفة عني 

  رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
بن كعب رضي اهللا عنه أنه كان له جرن من متر فكان ينقص فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه  وعن أيب - ٩٨٥

  الغالم احملتلم فسلم عليه فرد عليه السالم فقال ما أنت جين أم إنسي قال جين 
  قال فناولين يدك فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب 



ا فيهم رجل أشد مين قال فما جاء بك قال بلغنا أنك حتب الصدقة قال هذا خلق اجلن قال قد علمت اجلن أن م
  فجئنا نصيب من طعامك 

  قال فما ينجينا منكم 

من قاهلا حني ميسي أجري منها حىت  ٥٥٢قال هذه اآلية اليت يف سورة البقرة اهللا ال إله إال هو احلي القيوم البقرة 
أصبح أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له يصبح ومن قاهلا حني يصبح أجري منا حىت ميسي فلما 

  فقال صدق اخلبيث 
  رواه النسائي والطرباين بإسناد جيد واللفظ له 

  اجلرن بضم اجليم وسكون الراء هو البيدر وكذلك اجلرين 
 عليه وعن احلسن رضي اهللا عنه قال قال مسرة بن جندب أال أحدثك حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا - ٩٨٦

  و سلم مرارا ومن أيب بكر مرارا ومن عمر مرارا قلت بلى 
قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى اللهم أنت خلقتين وأنت هتديين وأنت تطعمين وأنت تسقيين وأنت متيتين وأنت 

  حتييين مل يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياه 
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرارا ومن أيب بكر قال فلقيت عبد اهللا بن سليم فقلت أال أحدثك حديثا مسعته 

مرارا ومن عمر مرارا قال بلى فحدثته هبذا احلديث فقال بأيب وأمي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هؤالء 
الكلمات كان اهللا عز و جل قد أعطاهن موسى عليه السالم فكان يدعو هبن يف كل يوم سبع مرات فال يسأل اهللا 

  إال أعطاه إياه  شيئا
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى علي حني يصبح عشرا  - ٩٨٧
  وحني ميسي عشرا أدركته شفاعيت يوم القيامة 

  رواه الطرباين بإسنادين أحدمها جيد 
 عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهده وعن زيد بن ثابت رضي اهللا - ٩٨٨

  ويتعاهد به أهله يف كل يوم 
قال قل حني تصبح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك واخلري يف يديك ومنك وإليك اللهم ما قلت من قول أو 

يكن وال حول وال قوة إال بك حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بني يديه ما شئت كان وما مل تشأ مل 
  إنك على كل شيء قدير 

اللهم ما صليت من صالة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت إنك وليي يف الدنيا واآلخرة توفين 
  مسلما وأحلقين بالصاحلني 

ئك يف غري ضراء اللهم إين أسألك الرضا بعد القضا وبرد العيش بعد املوت ولذة النظر إىل وجهك وشوقا إىل لقا
  مضرة وال فتنة مضلة 

  وأعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو 

  أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة أو ذنبا ال تغفره 
اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة ذا اجلالل واإلكرام فإين أعهد إليك يف هذه احلياة الدنيا 



ن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك لك امللك ولك احلمد وأنت على كل وأشهدك وكفى باهللا شهيدا إين أشهد أ
شيء قدير وأشهد أن حممدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق واجلنة حق والساعة آتية ال ريب 
 فيها وأنك تبعث من يف القبور وأنك إن تكلين إىل نفسي تكلين إىل ضعيف وعورة وذنب وخطيئة وإين ال أثق إال

  برمحتك فاغفر يل ذنويب كلها إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وتب علي إنك التواب الرحيم 
  رواه أمحد والطرباين واحلاكم وقال صحيح اإلسناد وروى ابن أيب عاصم منه إىل قوله بعد القضاء 

ليد السموات وروي عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مقا - ٩٨٩
واألرض فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما سألين عنها أحد تفسريها ال إله إال اهللا واهللا أكرب وسبحان اهللا وحبمده 
أستغفر اهللا ال حول وال قوة إال باهللا األول اآلخر الظاهر الباطن بيده اخلري حييي ومييت وهو على كل شيء قدير يا 

  ر مرات أعطاه اهللا هبا ست خصال عثمان من قاهلا إذا أصبح عش
أما واحدة فيحرس من إبليس وجنوده وأما الثانية فيعطى قنطارا يف اجلنة وأما الثالثة فترفع له درجة يف اجلنة وأما 

الرابعة فيزوج من احلور العني وأما اخلامسة فله فيها من األجر كمن قرأ القرآن والتوراة واإلجنيل وأما السادسة يا 
  كمن حج واعتمر فقبل اهللا حجه وعمرته وإن مات من يومه ختم له بطابع الشهداء  عثمان له

رواه ابن أيب عاصم وأبو يعلى وابن السين وهو أصلحهم إسنادا وغريهم وفيه نكارة وقد قيل فيه موضوع وليس 
  ببعيد واهللا أعلم 

ه و سلم قال ما من عبد مسلم يقول إذا وروي عن أبان احملاريب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علي - ٩٩٠
أصبح وإذا أمسى ريب اهللا ال أشرك به شيئا وأشهد أن ال إله إال اهللا إال غفر له ذنوبه حىت ميسي وكذلك إن قاهلا إذا 

  أصبح 
  رواه البزار وغريه 

معت حسا وعن وهيب بن الورد رضي اهللا عنه قال خرج رجل إىل اجلبانة بعد ساعة من الليل قال فس - ٩٩١
  وأصواتا شديدة وجيء بسرير حىت وضع وجاء شيء حىت جلس 

  عليه 
قال واجتمعت إليه جنوده مث صرخ فقال من يل بعروة بن الزبري فلم جيبه أحد حىت قال ما شاء اهللا من األصوات 

فقال ال سبيل يل إىل فقال واحد أنا أكفيكه قال فتوجه حنو املدينة وأنا أنظر إليه فمكث ما شاء اهللا مث أوشك الرجعة 
  عروة 

  قال ويلك مل قال وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فال خيلص إليه معهن 
قال الرجل فلما أصبحت قلت الهلي جهزوين فأتيت املدينة فسألت عنه حىت دللت عليه فإذا هو شيخ كبري فقلت 

أيت وما مسعت فقال ما أدري غري أين أقول إذا شيئا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت فأىب أن خيربين فأخربته مبا ر
أصبحت وإذا أمسيت آمنت باهللا العظيم وكفرت باجلبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى ال انفصام هلا 

  واهللا مسيع عليم إذا أصبحت ثالث مرات وإذا أمسيت ثالث مرات 
  رواه ابن أيب الدنيا يف مكايد الشيطان 

  ناه أوشك أي أسرع بوزنه ومع
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من حافظني يرفعان إىل اهللا عز و جل  - ٩٩٢

ما حفظا من ليل أو هنار فيجد اهللا يف أول الصحيفة ويف آخرها خريا إال قال للمالئكة أشهدكم أين قد غفرت 



  لعبدي ما بني طريف الصحيفة 
  ن رواية متام بن جنيح عن احلسن عنه رواه الترمذي والبيهقي م

  الترغيب يف قضاء اإلنسان ورده إذا فاته من الليل  - ١٥
عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأرضاه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نام عن حزبه أو  - ٩٩٣

  الليل  عن شيء منه فقرأه فيما بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأمنا قرأه من
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بصيام ثالثة  ١الترغيب يف صالة الضحى 
  أيام من كل شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد 

رواه الترمذي والنسائي حنوه وابن خزمية ولفظه قال أوصاين خليلي صلى اهللا رواه البخاري ومسلم وأبو داود و
عليه و سلم بثالث لست بتاركهن أن ال أنام إال على وتر وأن ال أدع ركعيت الضحى فإهنا صالة األوابني وصيام 

  ثالثة أيام من كل شهر 
يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة وعن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٩٩٤

فكل تسبيحة صدقة وكل حتميدة صدقة وكل هتليلة صدقة وكل تكبرية صدقة وأمر باملعروف صدقة وهني عن 
  املنكر صدقة وجيزىء من ذلك ركعتني يركعهما من الضحى 

  رواه مسلم 
ل يف اإلنسان ستون وثلثمائة وعن بريدة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقو - ٩٩٥

  مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة 
قالوا فمن يطيق ذلك يا رسول اهللا قال النخاعة يف املسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن مل تقدر فركعتا 

  الضحى جتزىء عنك 
  رواه أمحد واللفظ له وأبو داود وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حافظ على شفعة  - ٩٩٦
  الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر 

رواه ابن ماجه والترمذي وقال وقد روى غري واحد من األئمة هذا احلديث عن هناس بن قهم انتهى وأشار إليه ابن 
  سناد خزمية يف صحيحه بغري إ

  شفعة الضحى بضم الشني املعجمة وقد تفتح أي ركعتا الضحى 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال أوصاين حبييب صلى اهللا عليه و سلم بثالث لن أدعهن ما عشت بصيام ثالثة 
  أيام من كل شهر وصالة الضحى وأن ال أنام إال على وتر 

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من صلى وروي عن  - ٩٩٨

  الضحى ثنيت عشرة ركعة بىن اهللا له قصرا يف اجلنة من ذهب 
  رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد واحد عن شيخ واحد وقال الترمذي حديث غريب 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية فغنموا  وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال - ٩٩٩



وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم أال أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ مث غدا إىل املسجد لسبحة الضحى 

  وأكثر غنيمة وأوشك رجعة  فهو أقرب منهم مغزى
  رواه أمحد من رواية ابن هليعة والطرباين بإسناد جيد 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا  - ١٠٠٠
عث فقال أال أخربكم بأسرع الكرة فقال رجل يا رسول اهللا ما رأينا بعثا قط أسرع كرة وال أعظم غنيمة من هذا الب

كرة منهم وأعظم غنيمة رجل توضأ فأحسن الوضوء مث عمد إىل املسجد فصلى فيه الغداة مث عقب بصالة الضحوة 
  فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة 

رواه أبو يعلى ورجال إسناده رجال الصحيح والبزار وابن حبان يف صحيحه وبني البزار يف روايته أن الرجل أبو 
رضي اهللا عنه وقد روى هذا احلديث الترمذي يف الدعوات من جامعه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا  بكر

  عنه وتقدم 
وعن عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل  - ١٠٠١

  ر يومك يقول يا ابن آدم اكفين أول النهار بأربع ركعات أكفك هبن آخ
  رواه أمحد وأبو يعلى ورجال أحدمها رجال الصحيح 

وعن أيب الدرداء و أيب ذر رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال يا ابن 
  آدم ال تعجزين من أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
افظ يف إسناده إمساعيل بن عياش ولكنه إسناد شامي ورواه أمحد عن أيب الدرداء وحده ورواته كلهم ثقات قال احل

  ورواه أبو داود من حديث نعيم بن مهار 
وعن أيب مرة الطائفي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا عز و جل  - ١٠٠٣

  ت من أول النهار أكفك آخره ابن آدم صل يل أربع ركعا
  رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

وروي عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك  - ١٠٠٤
فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما حيدث أصحابه فقال من قام إذا استقبلته الشمس فتوضأ فأحسن 

  وءه مث قام فصلى ركعتني غفرت له خطاياه وكان كما ولدته أمه وض
  رواه أبو يعلى 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من خرج من بيته متطهرا إىل  - ١٠٠٥
جر املعتمر وصالة صالة مكتوبة فأجره كأجر احلاج احملرم ومن خرج إىل تسبيح الضحى ال ينصبه إال إياه فأجره كأ

  على إثر صالة ال لغو بينهما كتاب يف عليني 
  رواه أبو داود وتقدم 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى الضحى ركعتني مل  - ١٠٠٦
ى مثانيا كتبه اهللا من يكتب من الغافلني ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ومن صل

القانتني ومن صلى ثنيت عشرة ركعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة وما من يوم وال ليلة إال هللا من مين به على عباده وصدقة 



  وما من اهللا على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره 
  رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات ويف 

  روي عن مجاعة من الصحابة ومن طرق وهذا أحسن أسانيده فيما أعلم  موسى بن يعقوب الزمعي خالف وقد
  ورواه البزار من طريق حسني بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت اليب ذر يا عماه أوصين 

  قال سألتين كما سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن صليت الضحى ركعتني مل تكتب من الغافلني 
  حلديث مث قال ال نعلمه يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال من هذا الوجه فذكر ا

  كذا قال رمحه اهللا تعاىل 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا طلعت الشمس من مطلعها  - ١٠٠٧

سجدات فإن له أجر ذلك اليوم وحسبته  كهيئتها لصالة العصر حني تغرب من مغرهبا فصلى رجل ركعتني وأربع
  قال وكفر عنه خطيئته وإمثه وأحسبه قال وإن مات من يومه دخل اجلنة 

  رواه الطرباين وإسناده مقارب وليس يف رواته من ترك حديثه وال أمجع على ضعفه 
ى صالة الضحى إال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيافظ عل - ١٠٠٨
  أواب 

  قال وهي صالة األوابني 
رواه الطرباين وابن خزمية يف صحيحه وقال مل يتابع إمساعيل بن عبد اهللا يعين ابن زرارة الرقي على اتصال هذا اخلرب 
ورواه الدراوردي عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة مرسال ورواه محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة 

   قوله
وروي عنه رضي اهللا عنه أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة بابا يقال له الضحى فإذا  - ١٠٠٩

  كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يدميون صالة الضحى هذا بابكم فادخلوه برمحة اهللا 
  رواه الطرباين يف األوسط 

  الترغيب يف صالة التسبيح  - ١٧
عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للعباس بن عبد  - ١٠١٠

املطلب يا عباس يا عماه أال أعطيك أال أمنحك أال أحبوك أال أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر اهللا 
نيته عشر خصال أن تصلي أربع لك ذنبك أوله وآخره وقدميه وحديثه وخطأه وعمده وصغريه وكبريه وسره وعال

  ركعات تقرأ يف كل ركعة 

بفاحتة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة يف أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا 
واهللا أكرب مخس عشرة مرة مث تركع فتقول وأنت راكع عشرا مث ترفع رأسك من الركوع فتقوهلا عشرا مث هتوي 

جدا فتقول وأنت ساجد عشرا مث ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عشرا مث تسجد فتقوهلا عشرا مث ترفع رأسك سا
من السجود فتقوهلا عشرا فذلك مخس وسبعون يف كل ركعة تفعل ذلك يف أربع ركعات وإن استطعت أن تصليها 

شهر مرة فإن مل تفعل ففي كل سنة مرة  يف كل يوم مرة فافعل فإن مل تستطع ففي كل مجعة مرة فإن مل تفعل ففي كل
  فإن مل تفعل ففي عمرك مرة 

رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه وقال إن صح اخلرب فإن يف القلب من هذا اإلسناد شيئا فذكره مث 



  قال ورواه إبراهيم بن احلكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسال مل يذكر ابن عباس 
  ه الطرباين وقال يف آخره فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عاجل غفر اهللا لك قال احلافظ وروا

قال احلافظ وقد روي هذا احلديث من طرق كثرية وعن مجاعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا وقد 
بو احلسن صححه مجاعة منهم احلافظ أبو بكر اآلجري وشيخنا أبو حممد عبد الرحيم املصري وشيخنا احلافظ أ

  املقدسي رمحهم اهللا تعاىل 
وقال أبو بكر بن أيب داود مسعت أيب يقول ليس يف صالة التسبيح حديث صحيح غري هذا وقال مسلم بن احلجاج 
رمحه اهللا تعاىل ال يروى يف هذا احلديث إسناد أحسن من هذا يعين إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس وقال احلاكم 

عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علم ابن عمه هذه الصالة مث قال حدثنا أمحد قد صحت الرواية عن ابن 
بن داود مبصر حدثنا إسحاق بن كامل حدثنا إدريس بن حيىي عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أيب حبيب عن نافع 

إىل بالد احلبشة فلما عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعفر بن أيب طالب 
قدم اعتنقه وقبل بني عينيه مث قال أال أهب لك أال أسرك أال أمنحك فذكر احلديث مث قال هذا إسناد صحيح ال 

  غبار عليه 

قال اململي رضي اهللا عنه وشيخه أمحد بن داود بن عبد الغفار أبو صاحل احلراين مث املصري تكلم فيه غري واحد من 
  طين األئمة وكذبه الدارق

وروي عن أيب رافع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للعباس يا عم أال أحبوك أال  - ١٠١١
أنفعك أال أصلك قال بلى يا رسول اهللا قال فصل أربع ركعات تقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب وسورة فإذا 

هللا واهللا أكرب مخس عشرة مرة قبل أن تركع مث اركع فقلها انقضت القراءة فقل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال ا
عشرا مث ارفع رأسك فقلها عشرا مث اسجد فقلها عشرا مث ارفع رأسك فقلها عشرا مث اسجد فقلها عشرا مث ارفع 

رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم فذلك مخس وسبعون يف كل ركعة وهي ثالمثائة يف أربع ركعات فلو كانت ذنوبك 
  ل عاجل غفرها اهللا لك مثل رم

قال يا رسول اهللا ومن مل يستطع يقوهلا يف كل يوم قال قلها يف كل مجعة فإن مل تستطع فقلها يف شهر حىت قال فقلها 
  يف سنة 

رواه ابن ماجه والترمذي والدارقطين والبيهقي وقال كان عبد اهللا بن املبارك يفعلها وتداوهلا الصاحلون بعضهم من 
  ة للحديث املرفوع انتهى بعض وفيه تقوي

وقال الترمذي حديث غريب من حديث أيب رافع مث قال وقد رأى ابن املبارك وغري واحد من أهل العلم صالة 
  التسبيح وذكروا الفضل فيه 

حدثنا أمحد بن عبدة الضيب حدثنا أبو وهب قال سألت عبد اهللا بن املبارك عن الصالة اليت يسبح فيها قال يكرب مث 
بحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك مث يقول مخس عشرة مرة سبحان اهللا واحلمد يقول س

هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب مث يتعوذ ويقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم وفاحتة الكتاب وسورة مث يقول عشر مرات 
كع فيقوهلا عشرا مث يرفع رأسه فيقوهلا عشرا مث يسجد فيقوهلا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب مث ير

عشرا مث يرفع رأسه فيقوهلا عشرا مث يسجد الثانية فيقوهلا عشرا يصلي أربع ركعات على هذا فذلك مخس وسبعون 
تسبيحة يف كل ركعة يبدأ يف كل ركعة خبمس عشرة تسبيحة مث يقرأ مث يسبح عشرا فإن صلى ليال فأحب أن يسلم 

  يف كل 



  ركعتني وإن صلى هنارا فإن شاء سلم وإن شاء مل يسلم 
قال أبو وهب وأخربين عبد العزيز هو ابن أيب رزمة عن عبد اهللا أنه قال يبدأ يف الركوع بسبحان ريب العظيم ويف 

  السجود بسبحان ريب األعلى ثالثا مث يسبح التسبيحات 
   عبد العزيز وهو ابن أيب رزمة قال أمحد بن عبدة وحدثنا وهب بن زمعة قال أخربين

  قال قلت لعبد اهللا بن املبارك إن سها فيها أيسبح يف سجديت السهو عشرا عشرا قال ال 
  إمنا هي ثلثمائة تسبيحة 

  انتهى ما ذكره الترمذي 
ن عباس قال اململي احلافظ رضي اهللا عنه وهذا الذي ذكره عن عبد اهللا بن املبارك من صفتها موافق ملا يف حديث اب

وأيب رافع إال أنه قال يسبح قبل القراءة مخس عشرة وبعدها عشرا ومل يذكر يف جلسة االستراحة تسبيحا ويف 
حديثيهما أنه يسبح بعد القراءة مخس عشرة مرة ومل يذكرا قبلها تسبيحا ويسبح أيضا بعد الرفع يف جلسة 

  االستراحة قبل أن يقوم عشرا 
أيب حباب الكليب عن أيب اجلوزاء عن ابن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال يل وروى البيهقي من حديث  - ١٠١٢

النيب صلى اهللا عليه و سلم أال أحبوك أال أعطيك فذكر احلديث بالصفة اليت رواها الترمذي عن ابن املبارك مث قال 
بن مسلم عن أيب اجلوزاء وهذا يوافق ما رويناه عن ابن املبارك ورواه قتيبة عن سعيد عن حيىي بن سليم عن عمران 

قال نزل علي عبد اهللا بن عمرو بن العاص فذكر احلديث وخالفه يف رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يذكر 
  التسبيحات يف ابتداء القراءة إمنا ذكرها بعدها مث ذكر جلسة اإلستراحة كما ذكرها سائر الرواة انتهى 

املذكورة يف حديث ابن عباس وأيب رافع والعمل هبا أوىل إذ ال يصح رفع  قال احلافظ مجهور الرواة على الصفة
  غريها واهللا أعلم 

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له يا غالم أال أحبوك أال  - ١٠١٣
يل قطعة من مال فقال يل أربع  أحنلك أال أعطيك قال قلت بلى بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا فظننت أنه سيقطع

  ركعات تصليهن 
  فذكر احلديث كما تقدم وقال يف آخره 

فإذا فرغت قلت بعد التشهد وقبل السالم اللهم إين أسألك توفيق أهل اهلدى وأعمال أهل اليقني ومناصحة أهل 
العلم حىت أخافك  التوبة وعزم أهل الصرب وجد أهل اخلشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل

اللهم إين أسألك خمافة حتجزين عن معاصيك حىت أعمل بطاعتك عمال أستحق به رضاك وحىت أناصحك بالتوبة 
خوفا منك وحىت أخلص لك النصيحة حبا لك وحىت أتوكل عليك يف األمور حسن ظن بك سبحان خالق النور 

وكبريها وقدميها وحديثها وسرها وعالنيتها  فإذا فعلت ذلك يا ابن عباس غفر اهللا لك ذنوبك كلها صغريها
  وعمدها وخطأها 

رواه الطرباين يف األوسط ورواه فيه أيضا عن أيب اجلوزاء قال قال يل ابن عباس يا أبا اجلوزاء أال أحبوك أال أعلمك 
باختصار أال أعطيك قلت بلى فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من صلى أربع ركعات فذكر حنوه 

وإسناده واه وقد وقع يف صالة التسبيح كالم طويل وخالف منتشر ذكرته يف غري هذا الكتاب مبسوطا وهذا 
  كتاب ترغيب وترهيب وفيما ذكرته كفاية 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن أم سليم غدت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت  - ١٠١٤



   فقال كربي اهللا عشرا وسبحيه عشرا وامحديه عشرا مث سلي ما شئت يقول نعم نعم علمين كلمات أقوهلن يف صاليت
رواه أمحد والترمذي وقال حديث حسن غريب والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال 

  صحيح على شرط مسلم 
  الترغيب يف صالة التوبة  - ١٨

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا مث عن أيب بكر رضي اهللا عنه قال مسعت  - ١٠١٥
يقوم فيتطهر مث يصلي مث يستغفر اهللا إال غفر اهللا له مث قرأ هذه اآلية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 

   ٥٣١ذكروا اهللا آل عمران 
  إىل آخر 

  اآلية 
ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي وقاال مث يصلي  رواه الترمذي وقال حديث حسن وأبو داود والنسائي وابن

  ركعتني وذكره ابن خزمية يف صحيحه بغري إسناد وذكر فيه الركعتني 
وعن احلسن يعين البصري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أذنب عبد ذنبا مث  - ١٠١٦

  ى فيه ركعتني واستغفر اهللا من ذلك الذنب إال غفره اهللا له توضأ فأحسن الوضوء مث خرج إىل براز من األرض فصل
  رواه البيهقي مرسال 

  قوله الرباز بكسر الباء وبعدها راء مث ألف مث زاي هو األرض الفضاء 
وعن عبد اهللا بن بريدة رضي اهللا عنه عن أبيه قال أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فدعا  - ١٠١٧

الل مب سبقتين إىل اجلنة إين دخلت اجلنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي فقال يا رسول اهللا ما بالال فقال يا ب
  أذنبت قط إال صليت ركعتني وما أصابين حدث قط إال توضأت عندها وصليت ركعتني 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
  ويف رواية ما أذنبت واهللا أعلم 

  الترغيب يف صالة احلاجة ودعائها  - ١٩
عن عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه أن أعمى أتى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا  - ١٠١٨

  ادع اهللا أن يكشف يل عن بصري قال أو أدعك قال يا رسول اهللا إنه قد شق علي ذهاب بصري 
لى اهللا عليه و سلم نيب الرمحة قال فانطلق فتوضأ مث صل ركعتني مث قل اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيي حممد ص

  يا حممد إين أتوجه إىل ريب بك أن يكشف يل عن بصري اللهم شفعه يف وشفعين يف نفسي 
  فرجع وقد كشف اهللا عن بصره 

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب والنسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم 
مسلم وليس عند الترمذي مث صل ركعتني إمنا قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وقال صحيح على شرط البخاري و

  وضوءه مث يدعو هبذا الدعاء فذكره بنحوه 
  ورواه يف الدعوات ورواه الطرباين وذكر يف أوله قصة 

وهو أن رجال كان خيتلف إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف حاجة له وكان عثمان ال يلتفت إليه وال ينظر يف 
اجته فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف ائت امليضأة فتوضأ مث ائت املسجد فصل ح



فيه ركعتني مث قل اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم نيب الرمحة يا حممد إين أتوجه بك 
ك فانطلق الرجل فصنع ما قال له مث أتى باب عثمان إىل ريب فيقضي حاجيت وتذكر حاجتك ورح إيل حىت أروح مع

فجاء البواب حىت أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال ما حاجتك فذكر حاجته 
فقضاها له مث قال ما ذكرت حاجتك حىت كانت هذه الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فائتنا مث إن الرجل خرج 

عثمان بن حنيف فقال له جزاك اهللا خريا ما كان ينظر يف حاجيت وال يلتفت إيل حىت كلمته يف فقال من عنده فلقي 
عثمان بن حنيف واهللا ما كلمته ولكن شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب 

ه ليس يل قائد وقد شق علي فقال له النيب بصره فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أو تصرب فقال يا رسول اهللا إن
صلى اهللا عليه و سلم ائت امليضأة فتوضأ مث صل ركعتني مث ادع هبذه الدعوات فقال عثمان بن حنيف فواهللا ما 

  تفرقنا وطال بنا احلديث حىت دخل علينا الرجل كأنه مل يكن به ضر قط 
  قال الطرباين بعد ذكر طرقه واحلديث صحيح 

ة الطاء والفاء أيضا وقد تفتح الطاء وتكسر الفاء اسم للبساط وتطلق على حصري من سعف يكون الطنفسة مثلث
  عرضه ذراعا 

وعن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت له إىل اهللا  - ١٠١٩
ركعتني مث ليثن على اهللا وليصل على النيب صلى  حاجة أو إىل أحد من بين آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصل

اهللا عليه و سلم مث ليقل ال إله إال اهللا احلليم الكرمي سبحان اهللا رب العرش العظيم احلمد هللا رب العاملني أسألك 
موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسالمة من كل إمث ال تدع يل ذنبا إال غفرته وال مها إال 

  رجته وال حاجة هي لك رضا إال قضيتها يا أرحم الرامحني ف
  رواه الترمذي وابن ماجه كالمها من رواية فايد بن عبد الرمحن بن أيب الورقاء عنه وزاد ابن ماجه بعد قوله 

  يا أرحم الرامحني مث يسأل من أمر الدنيا واآلخرة ما شاء فإنه يقدر 
هدا وفايد مستقيم احلديث وزاد بعد قوله وعزائم مغفرتك والعصمة من ورواه احلاكم باختصار مث قال أخرجته شا

  كل ذنب 
  قال احلافظ فايد متروك روى عنه الثقات وقال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه 

ورواه األصبهاين من حديث أنس رضي اهللا عنه ولفظه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا علي أال  - ١٠٢٠
ابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن اهللا ويفرج عنك توضأ وصل ركعتني وامحد أعلمك دعاء إذا أص

اهللا وأثن عليه وصل على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنني واملؤمنات مث قل اللهم أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا 
ان اهللا رب السموات السبع ورب العرش فيه خيتلفون ال إله إال اهللا العلي العظيم ال إله إال اهللا احلليم الكرمي سبح

العظيم احلمد هللا رب العاملني اللهم كاشف الغم مفرج اهلم جميب دعوة املضطرين إذا دعوك رمحن الدنيا واآلخرة 
  ورحيمهما فارمحين يف حاجيت هذه بقضائها وجناحها رمحة تغنيين هبا عن رمحة من سواك 

نيب صلى اهللا عليه و سلم قال اثنيت عشرة ركعة تصليهن من ليل وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن ال - ١٠٢١
أو هنار وتتشهد بني كل ركعتني فإذا تشهدت يف آخر صالتك فأثن على اهللا عز و جل وصل على النيب صلى اهللا 
 عليه و سلم واقرأ وأنت ساجد فاحتة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وقل ال إله إال اهللا ال شريك له
له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات مث قل اللهم إين أسألك مبعاقد العز من عرشك ومنتهى 

الرمحة من كتابك وامسك األعظم وجدك األعلى وكلماتك التامة مث سل حاجتك مث ارفع رأسك مث سلم ميينا ومشاال 



  وال تعلموها السفهاء فإهنم يدعون هبا فيستجابون 
م وقال قال أمحد بن حرب قد جربته فوجدته حقا وقال إبراهيم بن علي الدبيلي قد جربته فوجدته حقا رواه احلاك

  وقال احلاكم قال لنا أبو زكريا قد جربته فوجدته حقا 
  قال احلاكم قد جربته فوجدته حقا 

  تفرد به عامر بن خداش وهو ثقة مأمون انتهى 
  ابوري قال احلافظ أما عامر بن خداش هذا هو النيس

  قال شيخنا احلافظ أبو احلسن كان صاحب مناكري وقد تفرد به عن عمر بن هارون البلخي وهو متروك متهم أثىن 

  عليه ابن مهدي وحده فيما أعلم واالعتماد يف مثل هذا على التجربة ال على اإلسناد واهللا أعلم 
عليه و سلم جاءين جربيل عليه السالم  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ١٠٢٢

بدعوات فقال إذا نزل بك أمر من أمر دنياك فقدمهن مث سل حاجتك يا بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل 
واإلكرام يا صريخ املستصرخني يا غياث املستغيثني يا كاشف السوء يا أرحم الرامحني يا جميب دعوة املضطرين يا 

  اجيت وأنت أعلم هبا فاقضها إله العاملني بك أنزل ح
  رواه األصبهاين ويف إسناده إمساعيل بن عياش 

  وله شواهد كثرية 
  الترغيب يف صالة االستخارة وما جاء يف تركها  - ٢٠

عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سعادة ابن آدم  - ١٠٢٣
  استخارته اهللا عز و جل 

  ه أمحد وأبو يعلى واحلاكم وزاد ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة اهللا روا
وقال صحيح اإلسناد كذا قال ورواه الترمذي ولفظه من سعادة ابن آدم كثرة استخارة اهللا تعاىل ورضاه مبا قضى 

  اهللا له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة اهللا تعاىل وسخطه مبا قضى اهللا له 
 نعرفه إال من حديث حممد بن أيب محيد وليس بالقوي عند أهل احلديث ورواه البزار ولفظه وقال حديث غريب ال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من سعادة املرء استخارته ربه ورضاه مبا قضى ومن شقاء املرء تركه 
  االستخارة وسخطه بعد القضاء 

  هاين بنحو البزار ورواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب واألصب
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا االستخارة يف  - ١٠٢٤

األمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة مث ليقل 
  درتك اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بق

وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره يل ويسره يل مث بارك يل فيه وإن 

مري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عين واصرفين كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أ
  عنه واقدر يل اخلري حيث كان مث أرضين به 



  قال ويسمي حاجته 
  رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

  كتاب اجلمعة الترغيب يف صالة اجلمعة والسعي إليها وما جاء يف فضل

  يومها وساعتها 
اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء مث أتى  عن أيب هريرة رضي - ١٠٢٥

  اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وزيادة ثالثة أيام ومن مس احلصا فقد لغا 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 

  مجعته ظهرا وقيل غري ذلك  لغا قيل معناه خاب من األجر وقيل أخطأ وقيل صارت
وعنه رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة  - ١٠٢٦

  ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 
  رواه مسلم وغريه 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وروى الطرباين يف الكبري من حديث أيب مالك األشعري قال قال ر - ١٠٢٧
اجلمعة كفارة ملا بينها وبني اجلمعة اليت تليها وزيادة ثالثة أيام وذلك بأن اهللا عز و جل قال من جاء باحلسنة فله 

   ٦١عشر أمثاهلا األنعام 
م وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مخس من عملهن يف يو - ١٠٢٨

  كتبه اهللا من أهل اجلنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إىل اجلمعة وأعتق رقبة 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن يزيد بن أيب مرمي رضي اهللا عنه قال حلقين عباية بن رفاعة بن رافع رضي اهللا عنه وأنا أمشي إىل  - ١٠٢٩
  عت أبا اجلمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه يف سبيل اهللا مس

  عبس يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اغربت قدماه يف سبيل اهللا فهما حرام على النار 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه البخاري 

وعنده قال عباية أدركين أبو عبس وأنا ذاهب إىل اجلمعة فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من 
  ماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا على النار اغربت قد

  ويف رواية ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النار وليس عنده قول عباية ليزيد 
وعن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من اغتسل  - ١٠٣٠

حسن ثيابه مث خرج حىت يأيت املسجد فريكع ما بدا له ومل يؤذ يوم اجلمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أ
  أحدا مث أنصت حىت يصلي كان كفارة ملا بينها وبني اجلمعة األخرى 

  رواه أمحد وابن خزمية يف صحيحه ورواة أمحد ثقات 
معة مث لبس وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اغتسل يوم اجل - ١٠٣١

من أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده مث مشى إىل اجلمعة وعليه السكينة ومل يتخط أحدا ومل يؤذه مث ركع ما 
  قضى له مث انتظر حىت ينصرف اإلمام غفر له ما بني اجلمعتني 



  رواه أمحد والطرباين من رواية حرب عن أيب الدرداء ومل يسمع منه 
رضي اهللا عنه قال كان نبيشة اهلذيل رضي اهللا عنه حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا وعن عطاء اخلراساين  - ١٠٣٢

عليه و سلم إن املسلم إذا اغتسل يوم اجلمعة مث أقبل إىل املسجد ال يؤذي أحدا فإن مل جيد اإلمام خرج صلى ما بدا 
 يغفر له يف مجعته تلك له وإن وجد اإلمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حىت يقضي اإلمام مجعته وكالمه إن مل

  ذنوبه كلها أن يكون كفارة اجلمعة اليت تليها 
  رواه أمحد وعطاء مل يسمع من نبيشة فيما أعلم 

  وعن سلمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يغتسل رجل يوم  - ١٠٣٣

بيته مث خيرج فال يفرق بني اثنني مث يصلي ما  اجلمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه وميس من طيب
  كتب له مث ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى 

  رواه البخاري والنسائي 
ويف رواية للنسائي ما من رجل يتطهر يوم اجلمعة كما أمر مث خيرج من بيته حىت يأيت اجلمعة وينصت حىت يقضي 

  ملا قبله من اجلمعة  صالته إال كان كفارة
ورواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن حنو رواية النسائي وقال يف آخره إال كان كفارة ملا بينه وبني اجلمعة األخرى 

  ما اجتنبت املقتلة وذلك الدهر كله 
هللا وروي عن عتيق أيب بكر الصديق وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى ا - ١٠٣٤

عليه و سلم من اغتسل يوم اجلمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه فإذا أخذ يف املشي كتب له بكل خطوة عشرون 
  حسنة فإذا انصرف من الصالة أجيز بعمل مائيت سنة 

رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ويف األوسط أيضا عن أيب بكر رضي اهللا عنه وحده وقال فيه كان له بكل خطوة 
  سنة  عمل عشرين

وعن أوس بن أوس الثقفي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من غسل  - ١٠٣٥
يوم اجلمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ومل يركب ودنا من اإلمام فاستمع ومل يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة 

  أجر صيامها وقيامها 
حسن والنسائي وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما رواه أمحد وأبو داود والترمذي وقال حديث 

  واحلاكم وصححه ورواه الطرباين يف األوسط من حديث ابن عباس 
  قال اخلطايب قوله عليه الصالة و السالم غسل واغتسل وبكر وابتكر 

ومل تقع املخالفة بني املعنيني  اختلف الناس يف معناه فمنهم من ذهب إىل أنه من الكالم املتظاهر الذي يراد به التوكيد
  الختالف اللفظني وقال أال تراه يقول يف هذا 

  احلديث ومشى ومل يركب ومعنامها واحد وإىل هذا ذهب األثرم صاحب أمحد 
وقال بعضهم قوله غسل معناه غسل الرأس خاصة وذلك ألن العرب هلم ملم وشعور ويف غسلها مؤنة فأراد غسل 

هذا ذهب مكحول وقوله واغتسل معناه غسل سائر اجلسد وزعم بعضهم أن قوله غسل  الرأس من أجل ذلك وإىل
  معناه أصاب أهله قبل خروجه إىل اجلمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ يف طريقه لبصره وقوله وبكر وابتكر 

اري معىن بكر زعم بعضهم أن معىن بكر أدرك باكورة اخلطبة وهي أوهلا ومعىن ابتكر قدم يف الوقت وقال ابن األنب



  تصدق قبل خروجه 
  وتأول يف ذلك ما روي يف احلديث من قوله صلى اهللا عليه و سلم باكروا بالصدقة فإن البالء ال يتخطاها 

  وقال احلافظ أبو بكر بن خزمية من قال يف اخلرب غسل واغتسل 
  واغتسل يعين بالتشديد معناه جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل ومن قال غسل 

يعين بالتخفيف أراد غسل رأسه واغتسل فضل سائر اجلسد خلرب طاوس عن ابن عباس مث روى بإسناده الصحيح إىل 
  طاوس 

قال قلت البن عباس زعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اغتسلوا يوم اجلمعة واغسلوا رؤوسكم وإن مل 
  تكونوا جنبا ومسوا من الطيب 

  ما الطيب فال أدري وأما الغسل فنعم قال ابن عباس أ
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من غسل  - ١٠٣٦

  واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كان له بكل خطوة خيطوها قيام سنة وصيامها 
  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح 

ي اهللا عنه قال عرضت اجلمعة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاءه هبا وعن أنس بن مالك رض - ١٠٣٧
جربيل عليه السالم يف كفه كاملرآة البيضاء يف وسطها كالنكتة السوداء فقال ما هذا يا جربيل قال هذه اجلمعة 

ود والنصارى يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خري تكون أنت األول وتكون اليه
من بعدك وفيها ساعة ال يدعو أحد ربه فيها خبري هو له قسم إال أعطاه أو يتعوذ من شر إال دفع عنه ما هو أعظم 

  منه 

  وحنن ندعوه يف اآلخرة يوم املزيد 
  احلديث 

  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد جيد 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يوم اجلمعة سيد وعن أيب لبابة بن عبد املنذر رضي اهللا عنه قال قال رسو - ١٠٣٨

األيام وأعظمها عند اهللا وهو أعظم عند اهللا من يوم األضحى ويوم الفطر وفيه مخس خالل خلق اهللا فيه آدم وأهبط 
حراما اهللا فيه آدم إىل األرض وفيه توىف اهللا آدم وفيه ساعة ال يسأل اهللا فيها العبد شيئا إال أعطاه إياه ما مل يسأل 

  وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب وال مساء وال أرض وال رياح وال جبال وال حبر إال وهن يشفقن من يوم اجلمعة 
رواه أمحد وابن ماجه بلفظ واحد ويف إسنادمها عبد اهللا بن حممد بن عقيل وهو ممن احتج به أمحد وغريه ورواه أمحد 

  يث سعد بن عبادة أيضا والبزار من طريق عبد اهللا أيضا من حد
  وبقية رواته ثقات مشهورون 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري يوم طلعت عليه الشمس  - ١٠٣٩
  يوم اجلمعة فيه خلق اهللا آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها 

ولفظه قال ما طلعت الشمس وال غربت على  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزمية يف صحيحه
يوم خري من يوم اجلمعة هدانا اهللا له وضل الناس عنه فالناس لنا فيه تبع فهو لنا واليهود يوم السبت والنصارى يوم 

  األحد إن فيه لساعة ال يوافقها مؤمن يصلي يسأل اهللا شيئا إال أعطاه 
  فذكر احلديث 



عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من أفضل أيامكم يوم وعن أوس بن أوس رضي اهللا  - ١٠٤٠
اجلمعة فيه خلق اهللا آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا من الصالة علي فيه فإن صالتكم يوم اجلمعة 

لى معروضة علي قالوا وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت أي بليت فقال إن اهللا عز و جل وعال حرم ع
  األرض أن تأكل أجسامنا 

  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 

  وهو أمت وله علة دقيقة امتاز إليها البخاري وغريه ليس هذا موضعها وقد مجعت طرقه يف جزء 
  ت بفتح الراء وسكون امليم أي صرت رميما وروي أرمت بضم اهلمزة وسكون امليم أرم

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تطلع الشمس وال تغرب على  - ١٠٤١
  أفضل من يوم اجلمعة وما من دابة إال وهي تفزع يوم اجلمعة إال هذين الثقلني اجلن واإلنس 

واه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحهما ورواه أبو داود وغريه أطول من هذا وقال يف آخره وما من دابة إال وهي ر
  مصيخة يوم اجلمعة من حني تصبح حىت تطلع الشمس شفقا من الساعة إال اإلنس واجلن 

  مصيخة معناه مستمعة مصغية تتوقع قيام الساعة 
 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتشر األيام على وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا - ١٠٤٢

هيئتها وحتشر اجلمعة زهراء منرية أهلها حيفون هبا كالعروس هتدى إىل خدرها تضيء هلم ميشون يف ضوئها ألواهنم 
ون اجلنة كالثلج بياضا ورحيهم كاملسك خيوضون يف جبال الكافور ينظر إليهم الثقالن ال يطرقون تعجبا حىت يدخل

  ال خيالطهم أحد إال املؤذنون احملتسبون 
  رواه الطرباين وابن خزمية يف صحيحه وقال إن صح هذا اخلرب فإن يف النفس من هذا اإلسناد شيئا 

  قال احلافظ إسناده حسن ويف متنه غرابة 
سلمني يوم اجلمعة إال وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال إن اهللا تبارك وتعاىل ليس بتارك أحدا من امل - ١٠٤٣
  غفر له 

  رواه الطرباين يف األوسط مرفوعا فيما أرى بإسناد حسن 
وعن أيب هريرة و حذيفة رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أضل اهللا تبارك  - ١٠٤٤

ع إىل يوم القيامة حنن اآلخرون وتعاىل عن اجلمعة من كان قبلنا كان لليهود يوم السبت واألحد للنصارى فهم لنا تب
  من أهل الدنيا واألولون يوم القيامة املقضى هلم قبل اخلالئق 

  رواه ابن ماجه والبزار ورجاهلما رجال الصحيح إال أن البزار قال 

حنن اآلخرون يف الدنيا األولون يوم القيامة املغفور هلم قبل اخلالئق وهو يف مسلم بنحو اللفظ األول من حديث 
  يفة وحده حذ

وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يوم اجلمعة وليلة اجلمعة  - ١٠٤٥
  أربعة وعشرون ساعة ليس فيها ساعة إال وهللا فيها ستمائة ألف عتيق من النار 

  لهم قد استوجبوا النار قال فخرجنا من عنده فدخلنا على احلسن فذكرنا له حديث ثابت فقال مسعته وزاد فيه ك
  رواه أبو يعلى والبيهقي باختصار ولفظه هللا يف كل مجعة ستمائة ألف عتيق من النار 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر يوم اجلمعة فقال فيها ساعة ال  - ١٠٤٦



  وأشار بيده يقللها  يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهللا شيئا إال أعطاه
  رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه 

وأما تعيني الساعة فقد ورد فيه أحاديث كثرية صحيحة واختلف العلماء فيها اختالفا كثريا بسطته يف غري هذا 
  الكتاب وأذكر هنا نبذة من األحاديث الدالة لبعض األقوال 

ي اهللا عنه قال قال يل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أمسعت وعن أيب بردة بن أيب موسى األشعري رض - ١٠٤٧
أباك حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شأن ساعة اجلمعة قال قلت نعم مسعته يقول مسعت رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم يقول هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تقضى الصالة 
  ين على املنرب وإىل هذا القول ذهب طوائف من أهل العلم رواه مسلم وأبو داود وقال يع

وعن عمرو بن عوف املزين رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلمعة ساعة ال  - ١٠٤٨
  يسأل اهللا العبد فيها شيئا إال آتاه اهللا إياه 

  نصراف منها قالوا يا رسول اهللا أية ساعة هي قال هي حني تقام الصالة إىل اال
  رواه الترمذي وابن ماجه كالمها من طريق 

  كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وقال الترمذي حديث حسن غريب 
قال احلافظ كثري بن عبد اهللا واه مبرة وقد حسن له الترمذي هذا وغريه وصحح له حديثا يف الصلح فانتقد له 

  هللا أعلم احلفاظ تصحيحه له بل وحتسينه وا
وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال التمسوا الساعة اليت ترجى  - ١٠٤٩

  يف يوم اجلمعة بعد صالة العصر إىل غيبوبة الشمس 
رواه الترمذي وقال حديث غريب ورواه الطرباين من رواية ابن هليعة وزاد يف آخره وهي قدر هذا يعين قبضة 

  اده أصلح من إسناد الترمذي وإسن
وعن عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه قال قلت ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس إنا لنجد يف  - ١٠٥٠

  كتاب اهللا تعاىل يف يوم اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل اهللا هبا شيئا إال قضى اهللا له حاجته 
   صلى اهللا عليه و سلم أو بعض ساعة فقلت صدقت أو بعض ساعة قال عبد اهللا فأشار إىل رسول اهللا

  قلت أي ساعة هي قال آخر ساعات النهار 
  قلت إهنا ليست ساعة صالة قال بلى إن العبد إذا صلى مث جلس مل جيلسه إال الصالة فهو يف صالة 

  رواه ابن ماجه وإسناده على شرط الصحيح 
  قال قيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم أي شيء يوم اجلمعة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه  - ١٠٥١

قال ألن فيها طبعت طينة أبيك آدم وفيها الصعقة وفيها البعثة وفيها البطشة ويف آخر ثالث ساعات منها ساعة من 
  دعا اهللا فيها استجيب له 

  م يف الصحيح رواه أمحد من رواية علي بن أيب طلحة عن أيب هريرة ومل يسمع منه ورجاله حمتج هب
وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الساعة اليت يستجاب  - ١٠٥٢

  فيها الدعاء يوم اجلمعة آخر ساعة من يوم اجلمعة قبل غروب الشمس أغفل ما يكون الناس 
  رواه األصبهاين 

  عليه و سلم قال يوم اجلمعة اثنتا عشرة ساعة  وعن جابر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا - ١٠٥٣



  ال يوجد عبد مسلم يسأل اهللا عز و جل شيئا إال آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر 
  رواه أبو داود والنسائي واللفظ له واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم وهو كما قال الترمذي 

عليه و سلم وغريهم أن الساعة اليت ترجى بعد العصر إىل أن ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا 
تغرب الشمس وبه يقول أمحد وإسحاق وقال أمحد أكثر احلديث يف الساعة اليت ترجى فيها إجابة الدعوة أهنا بعد 

  صالة العصر 
وا يف وقت قال وترجى بعد الزوال مث روى حديث عمرو بن عوف املتقدم وقال احلافظ أبو بكر بن املنذر اختلف

الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء من يوم اجلمعة فروينا عن أيب هريرة قال هي من بعد طلوع الفجر إىل طلوع 
الشمس ومن بعد صالة العصر إىل غروب الشمس وقال احلسن البصري وأبو العالية هي عند زوال الشمس وفيه 

عن عائشة وروينا عن احلسن البصري أنه قال هي إذا قول ثالث وهو أنه إذا أذن املؤذن لصالة اجلمعة روي ذلك 
قعد اإلمام على املنرب حىت يفرغ وقال أبو بردة هي الساعة اليت اختار اهللا فيها الصالة وقال أبو السوار العدوي 
كانوا يرون الدعاء مستجابا ما بني أن تزول الشمس إىل أن يدخل يف الصالة وفيه قول سابع وهو أهنا ما بني أن 

زيغ الشمس يشري إىل ذراع وروينا هذا القول عن أيب ذر وفيه قول ثامن وهو أهنا ما بني العصر إىل أن تغرب ت
  الشمس كذا قال أبو هريرة وبه قال طاوس وعبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنهم واهللا أعلم 

يشة اهلذيل وسلمان الترغيب يف الغسل يوم اجلمعة وقد تقدم ذكر الغسل يف الباب قبله يف حديث نب - ٢٢
الفارسي وأوس بن أوس وعبد اهللا بن عمرو وتقدم أيضا حديث أيب بكر وعمران بن حصني قاال قال رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم من اغتسل يوم اجلمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه 
  احلديث 
الغسل يوم اجلمعة ليسل اخلطايا من وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن  - ١٠٥٤

  أصول الشعر استالال 
  رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات 

وعن عبد اهللا بن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال دخل علي أيب وأنا أغتسل يوم اجلمعة فقال غسلك هذا من جنابة أو 
  للجمعة قلت من جنابة 

 عليه و سلم يقول من اغتسل يوم اجلمعة كان يف طهارة إىل قال أعد غسال آخر إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا
  اجلمعة األخرى 

رواه الطرباين يف األوسط وإسناده قريب من احلسن وابن خزمية يف صحيحه وقال هذا حديث غريب مل يروه غري 
حبان يف  هارون يعين ابن مسلم صاحب احلنا ورواه احلاكم بلفظ الطرباين وقال صحيح على شرطهما ورواه ابن

  صحيحه ولفظه من اغتسل يوم اجلمعة مل يزل طاهرا إىل اجلمعة األخرى 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يوم اجلمعة فاغتسل  - ١٠٥٦

 اثنني مث استمع الرجل وغسل رأسه مث تطيب من أطيب طيبه ولبس من صاحل ثيابه مث خرج إىل الصالة ومل يفرق بني
  اإلمام غفر له من اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
  قال احلافظ ويف هذا احلديث دليل على ما ذهب إليه مكحول ومن تابعه يف تفسري قوله غسل واغتسل 

  واهللا أعلم 



 عليه و سلم قال غسل يوم اجلمعة واجب وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا - ١٠٥٧
  على كل حمتلم وسواك وميس من الطيب ما قدر عليه 

  رواه مسلم وغريه 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذا يوم عيد جعله اهللا  - ١٠٥٨

  ه وعليكم بالسواك للمسلمني فمن جاء اجلمعة فليغتسل وإن كان عنده طيب فليمس من
  رواه ابن ماجه بإسناد حسن وستأيت أحاديث تدل هلذا الباب فيما يأيت من األبواب إن شاء اهللا تعاىل 

  الترغيب يف التبكري إىل اجلمعة وما جاء فيمن يتأخر عن التبكري من غري عذر 
اغتسل يوم اجلمعة غسل  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من - ١٠٥٩

اجلنابة مث راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ومن راح يف الساعة 
الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا 

  مام حضرت املالئكة يستمعون الذكر قرب بيضة فإذا خرج اإل
  رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

ويف رواية البخاري ومسلم وابن ماجه إذا كان يوم اجلمعة وقفت املالئكة على باب املسجد يكتبون  - ١٠٦٠
مث كبشا مث دجاجة مث بيضة فإذا خرج  األول فاألول ومثل املهجر كمثل الذي يهدي بدنة مث كالذي يهدي بقرة

  اإلمام طووا صحفهم يستمعون الذكر 
  ورواه ابن خزمية يف صحيحه بنحو هذه 

ويف رواية له أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املستعجل إىل اجلمعة كاملهدي بدنة والذي يليه  - ١٠٦١
  دي طريا كاملهدي بقرة والذي يليه كاملهدي شاة والذي يليه كامله

ويف أخرى له قال على كل باب من أبواب املساجد يوم اجلمعة ملكان يكتبان األول فاألول كرجل قدم بدنة 
  وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طريا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد اإلمام طويت الصحف 

  املهجر هو املبكر اآليت يف أول ساعة 
هللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضرب مثل يوم اجلمعة مث وعن مسرة بن جندب رضي ا - ١٠٦٢

  التبكري كأجر البقرة كأجر الشاة حىت ذكر الدجاجة 
  رواه ابن ماجه بإسناد حسن 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تقعد املالئكة يوم اجلمعة على أبواب 
يكتبون الناس فإذا خرج اإلمام طويت الصحف قلت يا أبا أمامة ليس ملن جاء بعد خروج املساجد معهم الصحف 

  اإلمام مجعة قال بلى ولكن ليس ممن يكتب يف الصحف 
  رواه أمحد والطرباين يف الكبري ويف إسناده مبارك بن فضالة 

ول تقعد املالئكة على أبواب ويف رواية المحد رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يق - ١٠٦٤
  املساجد فيكتبون األول والثاين والثالث حىت إذا خرج اإلمام رفعت الصحف 

  ورواة هذا ثقات 
وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال إذا كان يوم اجلمعة خرجت الشياطني يريثون الناس إىل  - ١٠٦٥



ناس على قدر منازهلم السابق واملصلي والذي يليه حىت خيرج أسواقهم وتقعد املالئكة على أبواب املساجد يكتبون ال
اإلمام فمن دنا من اإلمام فأنصت واستمع ومل يلغ كان له كفالن من األجر ومن نأى فاستمع وأنصت ومل يلغ كان 
م له كفل من األجر ومن دنا من اإلمام فلغا ومل ينصت ومل يستمع كان عليه كفالن من الوزر ومن قال صه فقد تكل

  ومن تكلم فال مجعة له مث قال هكذا مسعت نبيكم صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  رواه أمحد وهذا لفظه 

وأبو داود ولفظه إذا كان يوم اجلمعة غدت الشياطني براياهتا إىل األسواق فريمون الناس بالترابيث أو الربايث 
ويكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتني  ويثبطوهنم عن اجلمعة وتغدو املالئكة فيجلسون على أبواب املساجد

حىت خيرج اإلمام فإذا جلس جملسا يستمكن فيه من االستماع والنظر فأنصت ومل يلغ كان له كفالن من األجر فإن 
نأى حيث ال يسمع فأنصت ومل يلغ كان له كفل من األجر فإن جلس جملسا ال يستمكن فيه من االستماع والنظر 

له كفالن من وزر فإن جلس جملسا يستمكن فيه من االستماع والنظر ولغا ومل ينصت كان له فلغا ومل ينصت كان 
  كفل من وزر قال ومن قال لصاحبه يوم اجلمعة أنصت فقد لغا ومن لغا ليس له يف مجعته شيء 

  مث قال يف آخر ذلك مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ذلك 

   يسم قال احلافظ ويف إسنادمها راو مل
الربايث بالراء والباء املوحدة مث ألف وياء مثناة حتت بعدها ثاء مثلثة مجع ربيثة وهي األمر الذي حيبس املرء عن 
  مقصده ويثبطه عنه ومعناه أن الشياطني تشغلهم وتقعدهم عن السعي إىل اجلمعة إىل أن متضي األوقات الفاضلة 

  ايث وقوله فريمون الناس إمنا هو فرييثون الناس قال اخلطايب الترابيث ليس بشيء إمنا هو الرب
  قال وكذلك روي لنا يف غري هذا احلديث 

  قال احلافظ يشري إىل لفظ رواية أمحد املذكورة 
  وقوله صه بسكون اهلاء وتكسر منونة وهي كلمة زجر للمتكلم أي اسكت 

  والكفل بكسر الكاف هو النصيب من األجر أو الوزر 
د اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا كان يوم اجلمعة قعدت وعن أيب سعي - ١٠٦٦

املالئكة على أبواب املساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازهلم فرجل قدم جزورا ورجل قدم بقرة ورجل قدم 
  شاة ورجل قدم دجاجة ورجل قدم بيضة 
  نرب طويت الصحف ودخلوا املسجد يستمعون الذكر قال فإذا أذن املؤذن وجلس اإلمام على امل

  رواه أمحد بإسناد حسن ورواه النسائي بنحوه من حديث أيب هريرة 
وعن عمرو بن شعيب رضي اهللا عنه عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال تبعث  - ١٠٦٧

إذا خرج اإلمام طويت الصحف ورفعت األقالم املالئكة على أبواب املساجد يوم اجلمعة يكتبون جميء الناس ف
فتقول املالئكة بعضهم لبعض ما حبس فالنا فتقول املالئكة اللهم إن كان ضاال فاهده وإن كان مريضا فاشفه وإن 

  كان عائال فأغنه 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

  العائل الفقري 
إىل اجلمعة فإن اهللا يربز إىل أهل اجلنة يف كل يوم  وعن أيب عبيدة رضي اهللا عنه قال قال عبد اهللا سارعوا - ١٠٦٨

مجعة يف كثيب كافور فيكونون منه يف القرب على قدر تسارعهم فيحدث اهللا عز و جل هلم من الكرامة شيئا مل 



  يكونوا رأوه قبل ذلك مث يرجعون إىل أهليهم فيحدثوهنم مبا أحدث اهللا هلم 
  لني قال مث دخل عبد اهللا املسجد فإذا هو برج

  يوم اجلمعة قد سبقاه فقال عبد اهللا رجالن وأنا الثالث إن شاء اهللا أن يبارك يف الثالث 
  رواه الطرباين يف الكبري 

  وأبو عبيدة امسه عامر ومل يسمع من أبيه عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه وقيل مسع منه 
يوم اجلمعة فوجد ثالثة قد سبقوه فقال  وعن علقمة رضي اهللا عنه قال خرجت مع عبد اهللا بن مسعود - ١٠٦٩

رابع أربعة وما رابع أربعة من اهللا ببعيد إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الناس جيلسون يوم 
القيامة من اهللا عز و جل على قدر رواحهم إىل اجلمعات األول مث الثاين مث الثالث مث الرابع وما رابع أربعة من اهللا 

   ببعيد
  رواه ابن ماجه وابن أيب عاصم وإسنادمها حسن 

قال احلافظ رمحه اهللا وتقدم حديث عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من غسل واغتسل ودنا 
  وابتكر واقترب واستمع كان له بكل خطوة خيطوها قيام سنة وصيامها وكذلك تقدم حديث أوس بن أوس حنوه 

رة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احضروا اجلمعة وادنوا من وروي عن مس - ١٠٧٠
  اإلمام فإن الرجل ليكون من أهل اجلنة فيتأخر عن اجلمعة فيؤخر عن اجلنة وإنه ملن أهلها 

  رواه الطرباين واألصبهاين وغريمها 
  الترهيب من ختطي الرقاب يوم اجلمعة  - ٢

ن بسر رضي اهللا عنهما قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة والنيب صلى اهللا عن عبد اهللا ب - ١٠٧١
  عليه و سلم خيطب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلس فقد آذيت وآنيت 

رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما وليس عند أيب داود والنسائي وآنيت وعند 
  قد آذيت وأوذيت ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اهللا ابن خزمية ف

  آنيت مبد اهلمزة وبعدها نون مث ياء مثناة حتت أي أخرت اجمليء وآذيت بتخطيك رقاب الناس 
وروي عن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ختطى رقاب الناس  - ١٠٧٢

  را إىل جهنم يوم القيامة اختذ جس
  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب إذ جاء رجل  - ١٠٧٣
اهللا عليه و سلم  يتخطى رقاب الناس حىت جلس قريبا من النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما قضى رسول اهللا صلى

صالته قال ما منعك يا فالن أن جتمع معنا قال يا رسول اهللا قد حرصت أن أضع نفسي باملكان الذي ترى قال قد 
  رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم من آذى مسلما فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهللا عز و جل 

  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط 
م بن أيب األرقم رضي اهللا عنه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب وروي عن األرق - ١٠٧٤

صلى اهللا عليه و سلم قال إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة ويفرق بني االثنني بعد خروج اإلمام كجار 
  قصبه يف النار 



  رواه أمحد والطرباين يف الكبري 
  لترغيب يف اإلنصات الترهيب من الكالم واإلمام خيطب وا

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت  - ١٠٧٥
  واإلمام خيطب فقد لغوت 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزمية 
أخطأت وقيل بطلت فضيلة مجعتك وقيل صارت مجعتك  قوله لغوت قيل معناه خبت من األجر وقيل تكلمت وقيل

  ظهرا وقيل غري ذلك 

وعنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا تكلمت يوم اجلمعة فقد لغوت وألغيت يعين واإلمام 
  خيطب 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
اهللا عليه و سلم من تكلم يوم اجلمعة  وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى - ١٠٧٧

  واإلمام خيطب فهو كمثل احلمار حيمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له مجعة 
  رواه أمحد والبزار والطرباين 

وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ يوم اجلمعة تبارك وهو قائم  - ١٠٧٨
ذر يغمز أيب بن كعب فقال مىت أنزلت هذه السورة إين مل أمسعها إىل اآلن فأشار إليه أن اسكت  يذكر بأيام اهللا وأبو

فلما انصرفوا قال سألتك مىت أنزلت هذه السورة فلم ختربين فقال أيب ليس لك من صالتك اليوم إال ما لغوت 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذهب أبو ذر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخربه بالذي قال أيب فقا

  صدق أيب 
  رواه ابن ماجه بإسناد حسن 

ورواه ابن خزمية يف صحيحه عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه قال دخلت املسجد يوم اجلمعة والنيب صلى اهللا عليه و 
مىت نزلت هذه سلم خيطب فجلست قريبا من أيب بن كعب فقرأ النيب صلى اهللا عليه و سلم سورة براءة فقلت اليب 

السورة قال فتجهمين ومل يكلمين مث مكثت ساعة مث سألته فتجهمين ومل يكلمين مث مكثت ساعة مث سألته فتجهمين 
ومل يكلمين فلما صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم قلت اليب سألتك فتجهمتين ومل تكلمين قال أيب ما لك من 

ليه و سلم فقلت يا نيب اهللا كنت جبنب أيب وأنت تقرأ براءة صالتك إال ما لغوت فذهبت إىل النيب صلى اهللا ع
فسألته مىت نزلت هذه السورة فتجهمين ومل يكلمين مث قال ما لك من صالتك إال ما لغوت قال النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم صدق أيب 
  قوله فتجهمين معناه قطب وجهه وعبس ونظر إيل نظر املغضب املنكر 

اء رضي اهللا عنه قال جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما على املنرب فخطب وعن أيب الدرد - ١٠٧٩
  الناس وتال آية وإىل جنيب أيب بن كعب فقلت له يا أيب ومىت أنزلت هذه اآلية 

قال فأىب أن يكلمين مث سألته فأىب أن يكلمين حىت نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أيب ما لك من مجعتك 
ما لغيت فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جئته فأخربته فقلت أي رسول اهللا إنك تلوت آية وإىل  إال

جنيب أيب بن كعب فقلت له مىت أنزلت هذه اآلية فأىب أن يكلمين حىت إذا نزلت زعم أيب أنه ليس يل من مجعيت إال 



  فرغ ما لغيت فقال صدق أيب إذا مسعت إمامك يتكلم فأنصت حىت ي
  رواه أمحد من رواية حرب بن قيس عن أيب الدرداء ومل يسمع منه 

وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال قال سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه لرجل ال مجعة لك فقال النيب  - ١٠٨٠
  عد صلى اهللا عليه و سلم مل يا سعد قال النه كان يتكلم وأنت ختطب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق س

  رواه أبو يعلى والبزار 
وعن جابر أيضا رضي اهللا عنه قال دخل عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه املسجد والنيب صلى اهللا عليه  - ١٠٨١

و سلم خيطب فجلس إىل جنب أيب بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه أيب فظن ابن مسعود أهنا 
  عليه و سلم من صالته  موجدة فلما انفتل النيب صلى اهللا

  قال ابن مسعود يا أيب ما منعك أن ترد علي قال إنك مل حتضر معنا اجلمعة 
قال مل قال تكلمت والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب فقام ابن مسعود فدخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أبيا  فذكر ذلك له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدق أيب صدق أيب أطع
  رواه أبو يعلى بإسناد جيد وابن حبان يف صحيحه 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج اإلمام يف  - ١٠٨٢
  اجلمعة 

  رواه الطرباين يف الكبري موقوفا بإسناد صحيح وتقدم يف حديث علي املرفوع 
  د لغا ومن لغا فليس له يف مجعته تلك شيء ومن قال يوم اجلمعة لصاحبه أنصت فق

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من اغتسل  - ١٠٨٣
  يوم اجلمعة ومس من طيب امرأته إن كان هلا ولبس من صاحل ثيابه مث مل 

  نهما ومن لغا وختطى رقاب الناس كانت له ظهرا يتخط رقاب الناس ومل يلغ عند املوعظة كان كفارة ملا بي
رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو ورواه ابن خزمية يف 

  صحيحه من حديث أيب هريرة بنحوه وتقدم 
عة ثالثة نفر فرجل حضرها بلغو وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيضر اجلم - ١٠٨٤

فذلك حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا اهللا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات 
وسكوت ومل يتخط رقبة مسلم ومل يؤذ أحدا فهي كفارة إىل اجلمعة اليت تليها وزيادة ثالثة أيام وذلك أن اهللا يقول 

   ٠٦١ا األنعام من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهل
  رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه وتقدم يف حديث علي 

  فمن دنا من اإلمام فأنصت واستمع ومل يلغ كان له كفالن من األجر احلديث 
  الترهيب من ترك اجلمعة لغري عذر  - ٤

جلمعة لقد مهمت عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لقوم يتخلفون عن ا - ١٠٨٥
  أن آمر رجال يصلي بالناس مث أحرق على رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم 

رواه مسلم واحلاكم بإسناد على شرطهما وتقدم يف باب احلمام حديث أيب سعيد وفيه ومن كان يؤمن باهللا واليوم 
   غين محيد اآلخر فليسع إىل اجلمعة ومن استغىن عنها بلهو أو جتارة استغىن اهللا عنه واهللا

  رواه الطرباين 



وعن أيب هريرة و ابن عمر رضي اهللا عنهم أهنما مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول على أعواد  - ١٠٨٦
  منربه لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوهبم مث ليكونن من الغافلني 

  رواه مسلم وابن ماجه وغريمها 

  معات هو بفتح الواو وسكون الدال أي تركهم اجلمعات قوله ودعهم اجل
  ورواه ابن خزمية بلفظ تركهم من حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري 

وعن أيب اجلعد الضمري وكانت له صحبة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك  - ١٠٨٧
  ثالث مجع هتاونا هبا طبع اهللا على قلبه 

وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال  رواه أمحد
  صحيح على شرط مسلم 

  ويف رواية البن خزمية وابن حبان من ترك اجلمعة ثالثا من غري عذر فهو منافق 
  ويف رواية ذكرها رزين وليست يف األصول فقد برىء من اهللا 

  ع وقيل جنادة وذكر الكرابيسي أن امسه عمر بن أيب بكر أبو اجلعد امسه أدر
  وقال الترمذي سألت حممدا يعين البخاري عن اسم أيب اجلعد فلم يعرفه 

وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك اجلمعة ثالث مرات من  - ١٠٨٨
  غري ضرورة طبع اهللا على قلبه 

  سناد حسن واحلاكم وقال صحيح اإلسناد رواه أمحد بإ
وعن أسامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ترك ثالث مجعات من غري عذر  - ١٠٨٩

  كتب من املنافقني 
  رواه الطرباين يف الكبري من رواية جابر اجلعفي وله شواهد 

صلى اهللا عليه و سلم قال لينتهني أقوام يسمعون وعن كعب بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا  - ١٠٩٠
  النداء يوم اجلمعة مث ال يأتوهنا أو ليطبعن اهللا على قلوهبم مث ليكونن من الغافلني 

  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 
خذ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال هل عسى أحدكم أن يت - ١٠٩١

  الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلني فيتعذر عليه الكأل فريتفع مث جتيء اجلمعة 

  فال جييء وال يشهدها وجتيء اجلمعة فال يشهدها حىت يطبع على قلبه 
  رواه ابن ماجه بإسناد حسن وابن خزمية يف صحيحه 

  أو اإلبل أو الغنم  الصبة بضم الصاد املهملة وتشديد الباء املوحدة هي السرية إما من اخليل
  ما بني العشرين إىل الثالثني تضاف إىل ما كانت منه وقيل هي ما بني العشرة إىل األربعني 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطيبا يوم اجلمعة فقال  - ١٠٩٢
فال حيضر اجلمعة مث قال يف الثانية عسى رجل حتضره عسى رجل حتضره اجلمعة وهو على قدر ميل من املدينة 

اجلمعة وهو على قدر ميلني من املدينة فال حيضرها وقال يف الثالثة عسى يكون على قدر ثالثة أميال من املدينة فال 
  حيضر اجلمعة ويطبع اهللا على قلبه 



  رواه أبو يعلى بإسناد لني 
  اجلمعة ثالثا من غري ضرورة طبع اهللا على قلبه  وروى ابن ماجه عنه بإسناد جيد مرفوعا من ترك

وروي عن جابر رضي اهللا عنه أيضا قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أيها الناس  - ١٠٩٣
توبوا إىل اهللا قبل أن متوتوا وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبني ربكم بكثرة ذكركم 

رة الصدقة يف السر والعالنية ترزقوا وتنصروا وجتربوا واعلموا أن اهللا افترض عليكم اجلمعة يف مقامي هذا يف له وكث
يومي هذا يف شهري هذا من عامي هذا إىل يوم القيامة فمن تركها يف حيايت أو بعدي وله إمام عادل أو جائر 

يف أمره أال وال صالة له أال وال زكاة له أال وال حج له أال  استخفافا هبا وجحودا هبا فال مجع اهللا له مشله وال بارك له
  وال صوم له أال وال بر له حىت يتوب فمن تاب تاب اهللا عليه 

  رواه ابن ماجه ورواه الطرباين يف األوسط من حديث أيب سعيد اخلدري أخصر منه 
  يات فقد نبذ اإلسالم وراء ظهره وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال من ترك اجلمعة ثالث مجع متوال - ١٠٩٤

  رواه أبو يعلى موقوفا بإسناد صحيح 

وعن حارثة بن النعمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتخذ أحدكم السائمة فيشهد 
إال اجلمعة الصالة يف مجاعة فتتعذر عليه سائمته فيقول لو طلبت لسائميت مكانا هو أكأل من هذا فيتحول وال يشهد 

فتتعذر عليه سائمته فيقول لو طلبت لسائميت مكانا هو أكأل من هذا فيتحول وال يشهد اجلمعة وال اجلماعة فيطبع 
  اهللا على قلبه 

رواه أمحد من رواية عمر بن عبد اهللا موىل غفرة وهو ثقة عنده وتقدم حديث أيب هريرة عند ابن ماجه وابن خزمية 
  مبعناه 

  أي أكثر كأل  قوله أكأل من هذا
  والكأل بفتح الكاف والالم ويف آخره مهزة غري ممدودة هو العشب الرطب واليابس 

وعن حممد بن عبد الرمحن بن زرارة رضي اهللا عنه قال مسعت عمر ومل أر رجال منا به شبيها قال قال  - ١٠٩٦
عه فلم يأهتا مث مسعه ومل يأهتا طبع اهللا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مسع النداء يوم اجلمعة فلم يأهتا مث مس

  قلبه وجعل قلبه قلب منافق 
  رواه البيهقي 

  وروى الترمذي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل وال يشهد اجلماعة وال اجلمعة 
  قال هو يف النار 

  اجلمعة  الترغيب يف قراءة سورة الكهف وما يذكر معها ليلة اجلمعة ويوم - ٥
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ سورة الكهف يف يوم  - ١٠٩٧

  اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني 
رواه النسائي والبيهقي مرفوعا واحلاكم مرفوعا وموقوفا أيضا وقال صحيح اإلسناد ورواه الدارمي يف مسنده 

  أيب سعيد ولفظه قال من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة أضاء له من النور ما بينه وبني البيت العتيق موقوفا على 
  ويف 



أسانيدهم كلها إال احلاكم أبو هاشم حيىي بن دينار الروماين واألكثرون على توثيقه وبقية اإلسناد ثقات ويف إسناد 
  ى أيب هاشم احلاكم الذي صححه نعيم بن محاد ويأيت الكالم عليه وعل

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ سورة الكهف يف يوم  - ١٠٩٨
  اجلمعة سطع له نور من حتت قدمه إىل عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بني اجلمعتني 

  رواه أبو بكر بن مردويه يف تفسريه بإسناد ال بأس به 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ حم الدخان ليلة  - ١٠٩٩

  اجلمعة غفر له 
  ويف رواية من قرأ حم الدخان يف ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك 

  لك رواه الترمذي واألصبهاين ولفظه من صلى بسورة الدخان يف ليلة بات يستغفر له سبعون ألف م
ورواه الطرباين واألصبهاين أيضا من حديث أيب أمامة ولفظهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ حم 

  الدخان يف ليلة اجلمعة أو يوم اجلمعة بىن اهللا له هبا بيتا يف اجلنة 
س يف ليلة اجلمعة وروي عنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ سورة ي - ١١٠٠
  غفر له 

  رواه األصبهاين 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ السورة اليت  - ١١٠١

  يذكر فيها آل عمران يوم اجلمعة صلى عليه اهللا ومالئكته حىت تغيب الشمس 
  رواه الطرباين يف األوسط والكبري 

  غيب يف أداء الزكاة وتأكيد وجوهباكتاب الصدقات التر

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال 
  اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 

  وحج البيت وصوم رمضان 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

هريرة و أيب سعيد رضي اهللا عنهما قاال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال والذي  وعن أيب - ١١٠٣
نفسي بيده ثالث مرات مث أكب فأكب كل رجل منا يبكي ال يدري على ماذا حلف مث رفع رأسه ويف وجهه 

  البشرى فكانت أحب إلينا من محر النعم 
وخيرج الزكاة وجيتنب الكبائر السبع إال فتحت له أبواب  قال ما من عبد يصلي الصلوات اخلمس ويصوم رمضان

  اجلنة وقيل له ادخل بسالم 
  رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

م فقال يا رسول وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال أتى رجل من متيم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل - ١١٠٤
اهللا إين ذو مال كثري وذو أهل ومال وحاضرة فأخربين كيف أصنع وكيف أنفق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم خترج الزكاة من مالك فإهنا طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق املسكني واجلار والسائل 
  احلديث رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح 



ي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس من جاء هبن مع إميان دخل اجلنة من وعن أيب الدرداء رض
حافظ على الصلوات اخلمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن 

  استطاع إليه سبيال وأعطى الزكاة طيبة هبا نفسه 
  د وتقدم احلديث رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جي

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فأصبحت يوما  - ١١٠٦
قريبا منه وحنن نسري فقلت يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه 

  رك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت ليسري على من يسره اهللا عليه تعبد اهللا وال تش
  احلديث رواه أمحد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه ويأيت بتمامه يف الصمت إن شاء اهللا تعاىل 

  وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الزكاة قنطرة اإلسالم  - ١١٠٧
  رباين يف األوسط والكبري وفيه ابن هليعة والبيهقي وفيه بقية بن الوليد رواه الط
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث أحلف عليهن ال جيعل اهللا من  - ١١٠٨

 عبدا يف الدنيا له سهم يف اإلسالم كمن ال سهم له وأسهم اإلسالم ثالثة الصالة والصوم والزكاة وال يتوىل اهللا
  فيوليه غريه يوم القيامة 

  احلديث رواه أمحد بإسناد جيد 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ملن حوله من أمته اكفلوا يل  - ١١٠٩

  بست أكفل لكم باجلنة 
  طن واللسان قلت ما هي يا رسول اهللا قال الصالة والزكاة واألمانة والفرج والب

  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد ال بأس به وله شواهد كثرية 
وعن حذيفة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلسالم مثانية أسهم اإلسالم سهم  - ١١١٠

اجلهاد والصالة سهم والزكاة سهم والصوم سهم وحج البيت سهم واألمر باملعروف سهم والنهي عن املنكر سهم و
  يف سبيل اهللا سهم وقد خاب من ال سهم له 

رواه البزار مرفوعا وفيه يزيد بن عطاء اليشكري ورواه أبو يعلى من حديث علي مرفوعا أيضا وروي موقوفا على 
  حذيفة وهو أصح قاله الدارقطين وغريه 

كاة ماله فقال رسول اهللا وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رجل يا رسول اهللا أرأيت إن أدى الرجل ز - ١١١١
  صلى اهللا عليه و سلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره 

رواه الطرباين يف األوسط واللفظ له وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم خمتصرا إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت 
  عنك شره 

  وقال صحيح على شرط مسلم 
صلى اهللا عليه و سلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا  وعن احلسن رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا - ١١١٢

  مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البالء بالدعاء والتضرع 
  رواه أبو داود يف املراسيل ورواه الطرباين والبيهقي وغريمها عن مجاعة من الصحابة مرفوعا متصال واملرسل أشبه 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقال لنا النيب صلى اهللا وروي عن علقمة رضي اهللا عنه أهنم أتوا رس - ١١١٣
  عليه و سلم إن متام إسالمكم أن تؤدوا زكاة أموالكم 



  رواه البزار 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كل مال وإن كان حتت سبع  - ١١١٤

  زكاته وإن كان ظاهرا فهو كنز أرضني تؤدى زكاته فليس بكنز وكل مال ال تؤدى 
  رواه الطرباين يف األوسط مرفوعا ورواه غريه موقوفا على ابن عمرو وهو الصحيح 

وعن مسرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقيموا الصالة وآتوا الزكاة وحجوا  - ١١١٥
  واعتمروا واستقيموا يستقم بكم 

  ة وإسناده جيد إن شاء اهللا تعاىل عمران القطان صدوق رواه الطرباين يف الثالث
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أقام الصالة وآتى  - ١١١٦

  الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل اجلنة 
  رواه الطرباين يف الكبري وله شواهد 

رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان يؤمن وروي عن ابن عمر  - ١١١٧
باهللا ورسوله فليؤد زكاة ماله ومن كان يؤمن باهللا ورسوله فليقل حقا أو ليسكت ومن كان يؤمن باهللا ورسوله 

  فليكرم ضيفه 
  رواه الطرباين يف الكبري 

  نيب صلى اهللا عليه و سلم أخربين بعمل يدخلين وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه أن رجال قال لل - ١١١٨

  اجلنة قال تعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل الرحم 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا دلين على  - ١١١٩
لت اجلنة قال تعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤيت الزكاة املفروضة وتصوم عمل إذا عملته دخ

  رمضان 
قال والذي نفسي بيده ال أزيد على هذا وال أنقص منه فلما وىل قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ينظر 

  إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن عمرو بن مرة اجلهين رضي اهللا عنه قال جاء رجل من قضاعة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١١٢٠
فقال إين شهدت أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا وصليت الصلوات اخلمس وصمت رمضان وقمته وآتيت الزكاة 

  ديقني والشهداء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات على هذا كان من الص
  رواه البزار بإسناد حسن وابن خزمية يف صحيحه وابن حبان وتقدم لفظه يف الصالة 

وعن عبد اهللا بن معاوية الغاضري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من  - ١١٢١
أعطى زكاة ماله طيبة هبا نفسه رافدة عليه فعلهن فقد طعم طعم اإلميان من عبد اهللا وحده وعلم أن ال إله إال اهللا و

كل عام ومل يعط اهلرمة وال الدرنة وال املريضة وال الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن اهللا مل يسألكم خريه 
  ومل يأمركم بشره 

  رواه أبو داود 
  قوله رافدة عليه من الرفد وهو اإلعانة 



  أدائها بطيبها وعدم حديثها له باملنع ومعناه أنه يعطي الزكاة ونفسه تعينه على 
  والشرط بفتح الشني املعجمة والراء وهي الرذيلة من املال كاملسنة والعجفاء وحنومها 

  والدرنة اجلرباء 

وعن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة 
  والنصح لكل مسلم 

  واه البخاري ومسلم وغريمها ر
وعن عبيد بن عمري الليثي رضي اهللا عنه عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة  - ١١٢٣

الوداع إن أولياء اهللا املصلون ومن يقيم الصلوات اخلمس اليت كتبهن اهللا عليه ويصوم رمضان وحيتسب صومه 
وجيتنب الكبائر اليت هنى اهللا عنها فقال رجل من أصحابه يا رسول اهللا وكم ويؤيت الزكاة حمتسبا طيبة هبا نفسه 

الكبائر قال تسع أعظمهن اإلشراك باهللا وقتل املؤمن بغري حق والفرار من الزحف وقذف احملصنة والسحر وأكل 
وأمواتا ال ميوت رجل  مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين املسلمني واستحالل البيت العتيق احلرام قبلتكم أحياء

مل يعمل هؤالء الكبائر ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة إال رافق حممدا صلى اهللا عليه و سلم يف حببوحة جنة أبواهبا 
  مصاريع الذهب 

  رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات ويف بعضهم كالم وعند أيب داود بعضه 
  ملتني هو وسطها حببوحة اجلنة بضم الباءين املوحدتني وحباءين مه

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما  - ١١٢٤
  عليك ومن مجع ماال حراما مث تصدق به مل يكن له فيه أجر وكان إصره عليه 

  رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
عن زر بن حبيش أن ابن مسعود رضي اهللا عنه كان عنده غالم يقرأ يف املصحف وعنده أصحابه فجاء و - ١١٢٥

  رجل يقال له حضرمة فقال يا أبا عبد الرمحن أي درجات اإلسالم أفضل قال الصالة 
  قال مث أي قال الزكاة 

  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد ال بأس به 
ة أحاديث تدل هلذا الباب وتأيت أحاديث أخر يف كتاب الصوم واحلج إن شاء اهللا قال اململي وتقدم يف كتاب الصال

  تعاىل 

  الترهيب من منع الزكاة وما جاء يف زكاة احللي 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من صاحب ذهب وال فضة ال  - ١١٢٦

يامة صفحت له صفايح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى هبا جنبه يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم الق
وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل 

  اجلنة وإما إىل النار 
ا حلبها يوم وردها إال إذا كان يوم قيل يا رسول اهللا فاإلبل قال وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها ومن حقه

القيامة بطح هلا بقاع قرقر أوفر ما كانت ال يفقد منها فصيال واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه 
أوالها رد عليه أخراها يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل 



  النار 
يل يا رسول اهللا فالبقر والغنم قال وال صاحب بقر وال غنم ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة بطح هلا ق

بقاع قرقر أوفر ما كانت ال يفقد منها شيئا ليس منها عقصاء وال جلحاء وال عضباء تنطحه بقروهنا وتطؤه بأظالفها 
داره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل كلما مر عليه أوهلا رد عليه آخرها يف يوم كان مق

  اجلنة وإما إىل النار 
قيل يا رسول اهللا فاخليل قال اخليل ثالثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر فأما اليت هي له وزر 

بطها يف سبيل اهللا مث مل ينس فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء الهل اإلسالم فهي له وزر وأما اليت هي له ستر فرجل ر
حق اهللا يف ظهورها وال رقاهبا فهي له ستر وأما اليت هي له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهللا الهل اإلسالم يف مرج أو 
روضة فما أكلت من ذلك املرج أو الروضة من شيء إال كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها 

ا فاستنت شرفا أو شرفني إال كتب له عدد آثارها وأرواثها حسنات وال مر هبا وأبواهلا حسنات وال تقطع طوهل
  صاحبها على هنر فشربت منه وال يريد أن يسقيها إال كتب اهللا تعاىل له عدد ما شربت حسنات 

ا يره ومن قيل يا رسول اهللا فاحلمر قال ما أنزل علي يف احلمر إال هذه اآلية الفاذة اجلامعة فمن يعمل مثقال ذرة خري
   ٨ ٧يعمل مثقال ذرة شرا يره الزلزلة 

  رواه البخاري ومسلم واللفظ له والنسائي خمتصرا 

ويف رواية للنسائي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من رجل ال يؤدي زكاة ماله إال جاء يوم القيامة شجاعا 
  ألف سنة حىت يقضى بني الناس  من نار فيكوى هبا جبهته وجنبه وظهره يف يوم كان مقداره مخسني

وعن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من صاحب إبل ال يفعل  - ١١٢٨
  فيها حقها إال جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد هلا بقاع قرقر تسنت عليه بقوائمها وأخفافها 

يوم القيامة أوفر ما كانت وقعد هلا بقاع قرقر فتنطحه بقروهنا وتطؤه  وال صاحب بقر ال يفعل فيها حقها إال جاءت
بأظالفها ليس فيها مجاء وال منكسر قرهنا وال صاحب كنز ال يفعل فيه حقه إال جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع 

 بد له منه سلك يده يف فيه يتبعه فاحتا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غين فإذا رأى أن ال
  فيقضمها قضم الفحل 

  رواه مسلم 
  القاع املكان املستوي من األرض 

  والقرقر بقافني مفتوحتني وراءين مهملتني هو األملس 
  والظلف للبقر والغنم مبنزلة احلافر للفرس 

  والعقصاء هي امللتوية القرن 
  واجللحاء هي اليت ليس هلا قرن 

  عجمة هي املكسورة القرن والعضباء بالضاد امل
  والطول بكسر الطاء وفتح الواو وهو حبل تشد به قائمة الدابة وترسلها ترعى أو متسك طرفه وترسلها 

  واستنت بتشديد النون 
  أي جرت بقوة 

  شرفا بفتح الشني املعجمة والراء أي شوطا 



  وقيل حنو ميل 
  والنواء بكسر النون وباملد هو املعاداة 

  لشني املعجمة وكسرها هو احلية وقيل الذكر خاصة وقيل نوع من احليات والشجاع بضم ا

  واألقرع منه الذي ذهب شعر رأسه من طول عمره 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من أحد ال يؤدي  - ١١٢٩

ق به عنقه مث قرأ علينا النيب صلى اهللا عليه و سلم مصداقه زكاة ماله إال مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حىت يطو
  اآلية  ٨١من كتاب اهللا وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله آل عمران 
  رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بإسناد صحيح وابن خزمية يف صحيحه 

ليه و سلم إن اهللا فرض على أغنياء املسلمني يف وعن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع - ١١٣٠
أمواهلم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن جيهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إال مبا يصنع أغنياؤهم أال وإن اهللا حياسبهم 

  حسابا شديدا ويعذهبم عذابا أليما 
  رواه الطرباين يف األوسط والصغري وقال تفرد به ثابت بن حممد الزاهد 

افظ وثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري وغريه وبقية رواته ال بأس هبم وروي موقوفا على علي رضي اهللا قال احل
  عنه وهو أشبه 

وعن مسروق رضي اهللا عنه قال قال عبد اهللا آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والوامشة واملؤتشمة  - ١١٣١
  على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم يوم القيامة  والوي الصدقة واملرتد أعرابيا بعد اهلجرة ملعونون

رواه ابن خزمية يف صحيحه واللفظ له ورواه أمحد وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه عن احلارث األعور عن ابن 
  مسعود رضي اهللا عنه 

  الوي الصدقة هو املماطل هبا املمتنع من أدائها 
ل لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آكل الربا وموكله وروى األصبهاين عن علي رضي اهللا عنه قا - ١١٣٢

  وشاهده وكاتبه والوامشة واملستومشة ومانع الصدقة واحمللل واحمللل له 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويل لألغنياء من الفقراء يوم القيامة  - ١١٣٣

  ت لنا عليهم فيقول اهللا عز و جل وعزيت وجاليل ألدنينكم وألباعدهنم يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا اليت فرض
  مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذين يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم 

   ٥٢ ٤٢املعارج 
  نعمان رواه الطرباين يف الصغري واألوسط وأبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب كالمها من رواية احلارث بن ال

  قال أبو حامت ليس بقوي وقال البخاري منكر احلديث 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرض علي أول ثالثة يدخلون  - ١١٣٤

اجلنة وأول ثالثة يدخلون النار فأما أول ثالثة يدخلون اجلنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده 
عفيف متعفف ذو عيال وأما أول ثالثة يدخلون النار فأمري مسلط وذو ثروة من مال ال يؤدي حق اهللا يف ماله و

  وفقري فخور 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه وابن حبان مفرقا يف موضعني 



  الة له وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال أمرنا بإقام الصالة وإيتاء الزكاة ومن مل يزك فال ص - ١١٣٥
  رواه الطرباين يف الكبري موقوفا هكذا بأسانيد أحدمها صحيح واألصبهاين 

  ويف رواية لألصبهاين قال من أقام الصالة ومل يؤت الزكاة فليس مبسلم ينفعه عمله 
وعن ثوبان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة  - ١١٣٦

شجاع أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول من أنت فيقول أنا كنزك الذي خلفت فال يزال يتبعه حىت يلقمه يده فيقضمها 
  مث يتبعه سائر جسده 

  رواه البزار وقال إسناده حسن والطرباين وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 
ليه و سلم إن الذي ال يؤدي زكاة ماله وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع - ١١٣٧

  خييل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان قال فيلزمه أو يطوقه يقول أنا كنزك 
  أنا كنزك 

  رواه النسائي بإسناد صحيح 
  الزبيبتان مها الزبدتان يف الشدقني وقيل هم النكتتان السوداوان فوق عينيه 

  والشجاع تقدم 
هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة مث يأخذ  وعن أيب - ١١٣٨

بلهزمتيه يعين شدقيه مث يقول أنا مالك أنا كنزك مث تال هذه اآلية وال حيسنب الذين يبخلون قال من آتاه اهللا ماال فلم 
  يؤد 

  ة اآلي ٠٨١زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا آل عمران 
  رواه البخاري والنسائي ومسلم 

وعن عمارة بن حزم رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع فرضهن اهللا يف  - ١١٣٩
  اإلسالم فمن جاء بثالث مل يغنني عنه شيئا حىت يأيت هبن مجيعا الصالة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت 

  واه أيضا عن نعيم بن زياد احلضرمي مرسال رواه أمحد ويف إسناده ابن هليعة ور
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت بفرس جيعل كل خطوة معه أقصى  - ١١٤٠

بصره فسار وسار معه جربيل عليه السالم فأتى على قوم يزرعون يف يوم وحيصدون يف يوم كلما حصدوا عاد كما 
هؤالء قال هؤالء اجملاهدون يف سبيل اهللا تضاعف هلم احلسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من  كان فقال يا جربيل من

شيء فهو خيلفه مث أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت وال يفتر عنهم من ذلك 
  شيء 

وم على أدبارهم رقاع وعلى قال يا جربيل من هؤالء قال هؤالء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصالة مث أتى على ق
  أقباهلم رقاع يسرحون كما تسرح األنعام إىل الضريع والزقوم ورضف جهنم 

  قال ما هؤالء يا جربيل قال هؤالء الذين ال يؤدون صدقات أمواهلم وما ظلمهم اهللا وما اهللا بظالم للعبيد 
  احلديث بطوله يف قصة اإلسراء وفرض الصالة 

  أنس عن أيب العالية أو غريه عن أيب هريرة  رواه البزار عن الربيع بن
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت من عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حديثا عن رسول اهللا  - ١١٤١

صلى اهللا عليه و سلم ما مسعته منه وكنت أكثرهم لزوما لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عمر قال رسول اهللا 



  و سلم ما تلف مال يف بر وال حبر إال حببس الزكاة صلى اهللا عليه 
  رواه الطرباين يف األوسط وهو حديث غريب 

  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مانع الزكاة يوم القيامة يف النار 
  رواه الطرباين يف الصغري عن سعد بن سنان ويقال فيه سنان بن سعد عن أنس 

وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما خالطت الصدقة أو قال  - ١١٤٣
  الزكاة ماال إال أفسدته 

  رواه البزار والبيهقي 
  وقال احلافظ وهذا احلديث حيتمل معنيني أحدمها أن الصدقة ما تركت يف مال ومل خترج منه إال أهلكته 

  ر املتقدم ما تلف مال يف بر وال حبر إال حببس الزكاة ويشهد هلذا حديث عم
  والثاين أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غين عنها فيضعها مع ماله فتهلكه 

  وهبذا فسره اإلمام أمحد واهللا أعلم 
وروي عن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ظهرت هلم الصالة فقبلوها  - ١١٤٤

  م الزكاة فأكلوها أولئك هم املنافقون وخفيت هل
  رواه البزار 
وعن بريدة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما منع قوم الزكاة إال ابتالهم اهللا  - ١١٤٥
  بالسنني 

إال حبس اهللا  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات واحلاكم والبيهقي يف حديث إال أهنما قاال وال منع قوم الزكاة
  عنهم القطر 

  وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم 
ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر ولفظ البيهقي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا 
ىت معشر املهاجرين خصال مخس إن ابتليتم هبن ونزلن بكم أعوذ باهللا أن تدركوهن مل تظهر الفاحشة يف قوم قط ح

يعلنوا هبا إال فشا فيهم األوجاع اليت مل تكن يف أسالفهم ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة 
وجور السلطان ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم مل ميطروا وال نقضوا عهد اهللا وعهد 

هم فيأخذ بعض ما يف أيديهم وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا إال جعل بأسهم رسوله إال سلط عليهم عدو من غري
  بينهم 
  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس خبمس  - ١١٤٦

 إال قيل يا رسول اهللا ما مخس خبمس قال ما نقض قوم العهد إال سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغري ما أنزل اهللا
  فشا فيهم املوت وال منعوا الزكاة إال حبس عنهم القطر وال طففوا املكيال إال حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنني 

  رواه الطرباين يف الكبري وسنده قريب من احلسن وله شواهد 
  السنني مجع سنة وهي العام املقحط الذي مل تنبت األرض فيه شيئا سواء وقع قطر أو مل يقع 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال ال يكوى رجل بكنز فيمس درهم درمها وال دينارا يوسع  - ١١٤٧
  جلده حىت يوضع كل دينار ودرهم على حدته 



  رواه الطرباين يف الكبري موقوفا بإسناد صحيح 
  كاة وعنه رضي اهللا عنه قال من كسب طيبا خبثه منع الزكاة ومن كسب خبيثا مل تطيبه الز - ١١٤٨

  رواه الطرباين يف الكبري موقوفا بإسناد منقطع 
وعن األحنف بن قيس رضي اهللا عنه قال جلست إىل مإل من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب  - ١١٤٩

واهليئة حىت قام عليهم فسلم مث قال بشر الكانزين برضف حيمى عليه يف نار جهنم مث يوضع على حلمة ثدي أحدهم 
كتفه ويوضع على نغض كتفه حىت خيرج من حلمة ثديه فيتزلزل مث وىل فجلس إىل سارية  حىت خيرج من نغض

  وتبعته وجلست إليه وأنا ال أدري من هو فقلت ال أرى القوم إال قد كرهوا الذي قلت 
  قال إهنم ال يعقلون شيئا 

  قال يل خليلي 
ت إىل الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى قلت من خليلك قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أتبصر أحدا قال فنظر

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرسلين يف حاجة له قلت نعم 
قال ما أحب أن يل مثل أحد ذهبا أنفقه كله إال ثالثة دنانري وإن هؤالء ال يعقلون إمنا جيمعون الدنيا ال واهللا ال 

  جل  أسأهلم دنيا وال أستفتيهم عن دين حىت ألقى اهللا عز و
  رواه البخاري ومسلم 

  ويف رواية ملسلم أنه قال بشر الكانزين بكي يف ظهورهم خيرج من  - ١١٥٠

  جنوهبم وبكي من قبل أقفائهم حىت خيرج من جباههم 
  قال مث تنحى فقعد 

  قال قلت من هذا قالوا هذا أبو ذر 
عته من نبيهم صلى اهللا عليه و سلم قال قال فقمت إليه فقلت ما شيء مسعتك تقول قبيل قال ما قلت إال شيئا قد مس

  قلت ما تقول يف هذا العطاء قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان مثنا لدينك فدعه 
  الرضف بفتح الراء وسكون الضاد املعجمة هو احلجارة احملماة 

  والنغض بضم النون وسكون الغني املعجمة بعدها ضاد معجمة وهو غضروف الكتف 
  فصل 
روي عن عمرو بن شعيب رضي اهللا عنه عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١١٥١

  ومعها ابنة هلا ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال هلا أتعطني زكاة هذا قالت ال 
نيب صلى اهللا عليه و سلم قال أيسرك أن يسورك اهللا هبما يوم القيامة سوارين من نار قال فحذفتهما فألقتهما إىل ال

  وقالت مها هللا ولرسوله 
رواه أمحد وأبو داود واللفظ له والترمذي والدارقطين ولفظ الترمذي والدارقطين حنوه أن امرأتني أتتا رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم ويف أيديهما سواران من ذهب فقال هلما أتؤديان زكاته قالتا ال 
  اهللا عليه و سلم أحتبان أن يسوركما اهللا بسوارين من نار قالتا ال فقال هلما رسول اهللا صلى 

  قال فأديا زكاته 
  ورواه النسائي مرسال ومتصال ورجح املرسل 

  املسكة حمركة واحدة املسك وهو أسورة من ذبل أو قرن أو عاج فإذا كانت من غري ذلك أضيفت إليه 



أن يسورك اهللا هبما سوارين من نار إمنا هو تأويل قوله عز و جل قال اخلطايب يف قوله صلى اهللا عليه و سلم أيسرك 
  انتهى  ٥٣يوم حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهبم التوبة 

وعن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم رضي اهللا عنها قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول اهللا فرأى يف يدي فتخات من ورق فقال 

  قال أتؤدين زكاهتن قلت ال أو ما شاء اهللا 
  قال هي حسبك من النار 

رواه أبو داود والدارقطين ويف إسنادمها حيىي بن أيوب الغافقي وقد احتج به الشيخان وغريمها وال اعتبار مبا ذكره 
  فإنه حممد بن عمر بن عطاء نسب إىل جده وهو ثقة ثبت الدارقطين من أن حممد بن عطاء جمهول 

  روى له أصحاب السنن واحتج به الشيخان يف صحيحيهما 
الفتخات باخلاء املعجمة مجع فتخة وهي حلقة ال هلا جتعلها املرأة يف أصابع رجليها ورمبا وضعتها يف يدها وقال 

  بعضهم هي خوامت كبار كان النساء يتختمن هبا 
 والغالب أن الفتخات ال تبلغ بانفرادها نصابا وإمنا معناه أن تضم إىل بقية ما عندها من احللي فتؤدي قال اخلطايب
  زكاهتا فيه 
وعن أمساء بنت يزيد رضي اهللا عنها قالت دخلت أنا وخاليت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلينا  - ١١٥٣

  فقال أما ختافان أن يسوركما اهللا أسورة من نار أديا زكاته  أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته قالت فقلنا ال
  رواه أمحد بإسناد حسن 

وعن حممد بن زياد رضي اهللا عنه قال مسعت أبا أمامة وهو يسأل عن حلية السيوف أمن الكنوز هي قال  - ١١٥٤
  كم إال ما مسعت نعم من الكنوز فقال رجل هذا شيخ أمحق قد ذهب عقله فقال أبو أمامة أما إين ما أحدث

  رواه الطرباين 
  ويف إسناده بقية بن الوليد 

وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال جاءت هند بنت هبرية رضي اهللا عنها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ١١٥٥
سلم ويف يدها فتخ من ذهب أي خواتيم ضخام فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضرب يدها فدخلت على 

  ضي اهللا عنها تشكو إليها الذي صنع هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانتزعت فاطمة فاطمة ر

سلسلة يف عنقها من ذهب قالت هذه أهداها أبو حسن فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا فاطمة 
خرج ومل يقعد فأرسلت أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف يدك سلسلة من نار مث 

فاطمة رضي اهللا عنها بالسلسلة إىل السوق فباعتها واشترت بثمنها غالما وقال مرة عبدا وذكر كلمة معناها 
  فأعتقته فحدث بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال احلمد هللا الذي أجنى فاطمة من النار 

  رواه النسائي بإسناد صحيح 
ضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أميا امرأة تقلدت قالدة من وعن أمساء بنت يزيد ر - ١١٥٦

ذهب قلدت يف عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأميا امرأة جعلت يف أذهنا خرصا من ذهب جعل يف أذهنا مثله من 
  النار يوم القيامة 

  رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد 



ضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أحب أن حيلق جبينه حلقة من وعن أيب هريرة ر - ١١٥٧
نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق جبينه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور 

  جبينه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا هبا 
  بإسناد صحيح  رواه أبو داود

  قال اململي رمحه اهللا وهذه األحاديث اليت ورد فيها الوعيد على حتلي النساء بالذهب حتتمل وجوها من التأويل 
  أحدها أن ذلك منسوخ فإنه قد ثبت إباحة حتلي النساء بالذهب 

  عائشة وأمساء الثاين أن هذا يف حق من ال يؤدي زكاته دون من أداها ويدل على هذا حديث عمرو بن شعيب و
وقد اختلف العلماء يف ذلك فروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه أوجب يف احللي الزكاة وهو مذهب عبد 
اهللا بن عباس وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عمرو وسعيد بن املسيب وعطاء وسعيد بن جبري وعبد اهللا بن شداد 

بن زيد والزهري وسفيان الثوري وأيب حنيفة وأصحابه واختاره ابن وميمون بن مهران وابن سريين وجماهد وجابر 
  املنذر 

  وممن أسقط الزكاة فيه عبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا وأمساء ابنة أيب بكر وعائشة والشعيب والقاسم بن 

  حممد ومالك وأمحد وإسحاق وأبو عبيدة 
  مث وقف عنه مبصر وقال هذا مما أستخري اهللا تعاىل فيه  قال املنذر وقد كان الشافعي قال هبذا إذا هو بالعراق

وقال اخلطايب الظاهر من اآليات يشهد لقول من أوجبها واألثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إىل النظر ومعه طرف من 
  األثر واالحتياط أداؤها واهللا أعلم 

داود عن ربعي بن خراش عن امرأته عن الثالث أنه يف حق من تزينت به وأظهرته ويدل هلذا ما رواه النسائي وأبو 
أخت حلذيفة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا معشر النساء ما لكن يف الفضة ما حتلني به أما إنه ليس 

  منكن امرأة تتحلى ذهبا وتظهره إال عذبت به وأخت حذيفة امسها فاطمة 
ة رضي اهللا عنها وكان له أخوات قد أدركن النيب ويف بعض طرقه عند النسائي عن ربعي عن امرأة عن أخت حلذيف

صلى اهللا عليه و سلم وقال النسائي باب الكراهة للنساء يف إظهار حلي الذهب مث صدره حبديث عقبة بن عامر أن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان مينع أهله احللية واحلرير ويقول إن كنتم حتبون حلية اجلنة وحريرها فال 

يف الدنيا وهذا احلديث رواه احلاكم أيضا وقال صحيح على شرطهما مث رأى النسائي يف الباب حديث  تلبسومها
  ثوبان املذكور وحديث أمساء 

وروي أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كنت قاعدا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتته امرأة  - ١١٥٨
  رين من نار فقالت يا رسول اهللا سوارين من ذهب قال سوا

  قالت يا رسول اهللا طوق من ذهب قال طوق من نار 
  قالت قرطني من ذهب قال قرطني من نار قال وكان عليها سوار من ذهب فرمت به 

الرابع من االحتماالت أنه إمنا منع منه يف حديث األسورة والفتخات ملا رأى من غلظه فإنه مظنة الفخر واخليالء 
ى هذا ويف هذا االحتمال شيء ويدل عليه ما رواه النسائي عن عبد اهللا بن عمر رضي وبقية األحاديث حممولة عل

اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبس الذهب إال مقطعا وروى أبو داود والنسائي أيضا عن 
لم هنى عن ركوب النمار وعن أيب قالبة عن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

لبس الذهب إال مقطعا وأبو قالبة مل يسمع من معاوية ولكن روى النسائي أيضا عن قتادة عن أيب قتادة عن أيب شيخ 



  أنه مسع معاوية فذكر حنوه وهذا متصل وأبو شيخ ثقة مشهور 
  ويف الترمذي والنسائي وصحيح ابن حبان عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 

اء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وعليه خامت من حديد فقال ما يل أرى عليك حلية أهل النار فذكر ج
  احلديث إىل أن قال من أي شيء أختذه قال من ورق ال تتمه مثقاال 

  واهللا أعلم 
ملن ال يثق بنفسه  الترغيب يف العمل على الصدقة بالتقوى والترهيب من التعدي فيها واخليانة واستحباب ترك العمل

  وما جاء يف املكاسني والعشارين والعرفاء 
عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول العامل على الصدقة  - ١١٥٩

  باحلق لوجه اهللا تعاىل كالغازي يف سبيل اهللا عز و جل حىت يرجع إىل أهله 
والترمذي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن ورواه رواه أمحد واللفظ له وأبو داود 

الطرباين يف الكبري عن عبد الرمحن بن عوف ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العامل إذا استعمل فأخذ 
  احلق وأعطى احلق مل يزل كاجملاهد يف سبيل اهللا حىت يرجع إىل بيته 

شعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن اخلازن املسلم األمني وعن أيب موسى األ - ١١٦٠
  الذي ينقل ما أمر به فيعطيه كامال موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إىل الذي أمر به أحد املتصدقني 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
  و سلم قال خري الكسب كسب العامل إذا نصح  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه - ١١٦١

  رواه أمحد ورواته ثقات 

وعن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود رضي اهللا عنه قال صلى هذا احلي من حمارب الصبح فلما صلوا قال 
يف  شاب منهم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إنه ستفتح عليكم مشارق األرض ومغارهبا وإن عماهلا

  النار إال من اتقى اهللا عز و جل وأدى األمانة 
  رواه أمحد 

  ويف إسناده شقيق بن حبان وهو جمهول ومسعود ال أعرفه 
وعن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له قم على صدقة بين فالن  - ١١٦٣

  أو كاهلك له رغاء يوم القيامة وانظر أن تأيت يوم القيامة ببكر حتمله على عاتقك 
  قال يا رسول اهللا اصرفها عين فصرفها عنه 

رواه أمحد والبزار والطرباين ورواة أمحد ثقات إال أن سعيد بن املسيب مل يدرك سعدا ورواه البزار أيضا عن ابن عمر 
  واته حمتج هبم يف الصحيح رضي اهللا عنهما قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سعد بن عبادة فذكر حنوه ور

  البكر بفتح الباء املوحدة وسكون الكاف هو الفيت من اإلبل واألنثى بكرة 
وعن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من استعملناه على  - ١١٦٤

  عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول 
  رواه أبو داود 

وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثه على الصدقة فقال يا أبا  - ١١٦٥



  الوليد اتق اهللا ال تأيت يوم القيامة ببعري حتمله له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة هلا ثغاء 
  قال يا رسول اهللا إن ذلك لكذلك قال إي والذي نفسي بيده 

  باحلق ال أعمل لك على شيء أبدا  قال فوالذي بعثك
  رواه الطرباين يف الكبري وإسناده صحيح 

  الرغاء بضم الراء وبالغني املعجمة واملد صوت البعري 
  واخلوار بضم اخلاء املعجمة صوت البقر 

  والثغاء بضم الثاء املثلثة وبالغني املعجمة ممدودا هو صوت الغنم 
  ال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من وعن عدي بن عمرية رضي اهللا عنه ق - ٨

استعملناه منكم على عمل فكتمنا خميطا فما فوقه كان غلوال يأيت به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من األنصار 
  كأين أنظر إليه فقال يا رسول اهللا اقبل عين عملك 

  قال وما لك قال مسعتك تقول كذا وكذا 
  ن استعملناه منكم على عمل فليجىء بقليله وكثريه فما أويت منه أخذ وما هني عنه انتهى قال وأنا أقول اآلن م

  رواه مسلم وأبو داود وغريمها 
وعن أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنه قال استعمل النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال من األزد يقال له  - ١١٦٦

  هذا أهدي إيل ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم و
قال فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإين أستعمل الرجل منكم على 

العمل مما والين اهللا فيأيت فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت يل أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت تأتيه هديته إن كان 
ئا بغري حقه إال لقي اهللا حيمله يوم القيامة فال أعرفن أحدا منكم لقي اهللا حيمل صادقا واهللا ال يأخذ أحد منكم شي

  بعريا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر مث رفع يديه حىت رئي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود 

وحدة بعدها ياء مثناة حتت مشددة مث هاء تأنيث نسبة إىل اللتبية بضم الالم وسكون التاء املثناة فوق وكسر الباء امل
  حي يقال هلم بنو لتب 

  بضم الالم وسكون التاء واسم ابن اللتبية عبد اهللا 
وقوله وتيعر هو مبثناة فوق مفتوحة مث مثناة حتت ساكنة مث عني مهملة مفتوحة وقد تكسر أي تصيح واليعار صوت 

  الشاة 
نصاري رضي اهللا عنه قال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساعيا مث قال وعن أيب مسعود األ - ١١٦٧

  انطلق أبا مسعود ال ألفينك جتيء يوم القيامة على ظهرك بعري من إبل الصدقة له رغاء قد غللته 
  قال فقلت إذا ال أنطلق قال إذا ال أكرهك 

  رواه أبو داود 

هللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى العصر ذهب إىل بين عبد األشهل وعن أيب رافع رضي اهللا عنه قال كان رسول ا
  فيتحدث عندهم حىت ينحدر للمغرب 

قال أبو رافع فبينما النيب صلى اهللا عليه و سلم مسرع إىل املغرب مررنا بالبقيع فقال أفا لك أفا لك فكرب ذلك يف 



حدثا قال وما لك قلت أففت يب قال ال  ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدين فقال ما لك امش فقلت أأحدثت
  ولكن هذا فالن بعثته ساعيا على بين فالن فغل منرة فدرع على مثلها من النار 

  رواه النسائي وابن خزمية يف صحيحه 
  النمرة بكسر امليم كساء من صوف خمطط 

ين ممسك حبجزكم عن وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إ - ١١٦٩
النار هلم عن النار هلم عن النار وتغلبونين تقامحون فيه تقاحم الفراش أو اجلنادب فأوشك أن أرسل حبجزكم وأنا 
فرطكم على احلوض فتردون علي معا وأشتاتا فأعرفكم بسيماكم وأمسائكم كما يعرف الرجل الغريبة من اإلبل يف 

كم رب العاملني فأقول أي رب قومي أي رب أميت فيقول يا حممد إنك ال إبله ويذهب بكم ذات الشمال وأناشد في
تدري ما أحدثوا بعدك إهنم كانوا ميشون بعدك القهقرى على أعقاهبم فال أعرفن أحدكم يوم القيامة حيمل شاة هلا 

مة حيمل بعريا له ثغاء فينادي يا حممد يا حممد فأقول ال أملك لك شيئا قد بلغتك فال أعرفن أحدكم يأيت يوم القيا
رغاء فينادي يا حممد يا حممد فأقول ال أملك لك شيئا قد بلغتك فال أعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل فرسا له 
مححمة فينادي يا حممد يا حممد فأقول ال أملك لك شيئا قد بلغتك فال أعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل سقاء 

  قول ال أملك لك شيئا قد بلغتك من أدم ينادي يا حممد يا حممد فأ
  رواه أبو يعلى والبزار إال أنه قال قشعا مكان سقاء وإسنادمها جيد إن شاء اهللا 

  الفرط بالتحريك هو الذي يتقدم القوم إىل املنزل ليهىيء مصاحلهم 
ع التكة من واحلجز بضم احلاء املهملة وفتح اجليم بعدمها زاي مجع حجزة بسكون اجليم وهو معقد اإلزار وموض

  السراويل 

  واحلمحمة حباءين مهملتني مفتوحتني هو صوت الفرس وتقدم تفسري الثغاء والرغاء 
والقشع مثلثة القاف وبفتح الشني املعجمة هو هنا القربة اليابسة وقيل بيت من أدم وقيل هو النطع وهو حمتمل 

  الثالثة غري أنه بالقربة أمس 
  عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املعتدي يف الصدقة كمانعها  وعن أنس بن مالك رضي اهللا - ١١٧٠

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه كلهم من رواية سعد بن سنان عن أنس وقال الترمذي 
قول على حديث غريب وقد تكلم أمحد بن حنبل يف سعد بن سنان مث قال وقوله املعتدي يف الصدقة كمانعها ي

  املعتدي من اإلمث كما على املانع إذا منع 
  قال احلافظ وسعد بن سنان وثق كما سيأيت 

وعن جابر بن عتيك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سيأتيكم ركب مبغضون  - ١١٧١
موا فعليهم وأرضوهم فإن متام فإذا جاؤوكم فرحبوا هبم وخلوا بينهم وبني ما يبتغون فإن عدلوا فالنفسهم وإن ظل

  زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم 
  رواه أبو داود 

  فصل 
عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يدخل صاحب مكس  - ١١٧٢

  اجلنة 
  قال يزيد بن هارون يعين العشار 



ن رواية حممد بن إسحاق وقال احلاكم صحيح على شرط رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم كلهم م
  مسلم كذا قال ومسلم إمنا خرج حملمد بن إسحاق يف املتابعات 

  قال البغوي يريد 

  بصاحب املكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر 
بل شيء يأخذونه حراما وسحتا قال احلافظ أما اآلن فإهنم يأخذون مكسا باسم العشر ومكوسا أخر ليس هلا اسم 

  ويأكلونه يف بطوهنم نارا حجتهم فيه داحضة عند رهبم وعليهم غضب وهلم عذاب شديد 
وعن احلسن رضي اهللا عنه قال مر عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه على كالب بن أمية وهو جالس  - ١١٧٣

لى هذا املكان يعين زيادا فقال له عثمان أال على جملس العاشر بالبصرة فقال ما جيلسك هاهنا قال استعملين ع
أحدثك حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بلى فقال عثمان مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم يقول كان لداود نيب اهللا عليه السالم ساعة يوقظ فيها أهله يقول يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه ساعة 
   فيها الدعاء إال لساحر أو عاشر فركب كالب بن أمية سفينة فأتى زيادا فاستعفاه فأعفاه يستجيب اهللا

رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط ولفظه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تفتح أبواب السماء نصف الليل 
عنه فال يبقى مسلم يدعو  فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج

  بدعوة إال استجاب اهللا عز و جل له إال زانية تسعى بفرجها أو عشارا 
ويف رواية له يف الكبري أيضا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا تعاىل يدنو من خلقه  - ١١٧٤

  فيغفر ملن يستغفر إال لبغي بفرجها أو عشار 
  يزيد وبقية رواته حمتج هبم يف الصحيح واختلف يف مساع احلسن بن عثمان رضي اهللا عنه وإسناد أمحد فيه علي بن 

وعن أيب اخلري رضي اهللا عنه قال عرض مسلمة بن خملد وكان أمريا على مصر على رويفع بن ثابت  - ١١٧٥
  حب املكس يف النار رضي اهللا عنه أن يوليه العشور فقال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن صا

  رواه أمحد من رواية ابن هليعة والطرباين بنحوه وزاد يعين العاشر 
  وروي عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصحراء  - ١١٧٦

 يا رسول اهللا فدنا منها فإذا مناد يناديه يا رسول اهللا فالتفت فلم ير أحدا مث التفت فإذا ظبية موثقة فقالت ادن مين
  فقال ما حاجتك قالت إن يل خشفني يف هذا اجلبل فحلين حىت أذهب فأرضعهما مث أرجع إليك 

قال وتفعلني قالت عذبين اهللا عذاب العشار إن مل أفعل فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها مث رجعت فأوثقها وانتبه 
ق هذه فأطلقها فخرجت تعدو وهي تقول أشهد أن ال إله إال اهللا األعرايب فقال ألك حاجة يا رسول اهللا قال نعم تطل

  وأنك رسول اهللا 
  رواه الطرباين 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ويل لألمراء ويل للعرفاء ويل  - ١١٧٧
بني السماء واألرض ومل يكونوا عملوا على لألمناء ليتمنني أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يتذبذبون 

  شيء 
  رواه أمحد من طرق رواة بعضها ثقات 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ويل لألمراء ويل للعرفاء ويل  - ١١٧٨



رض وإهنم مل يلوا عمال رواه ابن لألمناء ليتمنني أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بني السماء واأل
  حبان يف صحيحه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد 

وروي عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف النار حجرا  - ١١٧٩
  يقال له ويل يصعد عليه العرفاء وينزلون 

  رواه البزار 
   عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرت به جنازة فقال طوىب له إن مل يكن عريفا وعن أنس رضي اهللا - ١١٨٠

  رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء اهللا تعاىل 
وعن املقدام بن معديكرب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضرب على منكبيه مث قال  - ١١٨١

  ال كاتبا وال عريفا أفلحت يا قدمي إن مت ومل تكن أمريا و
  رواه أبو داود 

وعن مودود بن احلارث بن يزيد بن كريب بن يزيد بن سيف بن حارثة الريبوعي عن أبيه عن جده  - ١١٨٢
  رضي اهللا عنه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن رجال من بين متيم 

ه و سلم ليس عندي ما أعطيكه مث قال هل لك أن تعرف على ذهب مبايل كله فقال يل رسول اهللا صلى اهللا علي
  قومك أو أال أعرفك على قومك قلت ال 

  قال أما إن العريف يدفع يف النار دفعا 
  رواه الطرباين ومودود ال أعرفه 

وعن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه أن قوما كانوا على منهل من املناهل فلما  - ١١٨٣
هم اإلسالم جعل صاحب املاء لقومه مائة من اإلبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم اإلبل بينهم وبدا له أن بلغ

يرجتعها فأرسل ابنه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث ويف آخره مث قال إن أيب شيخ كبري وهو عريف 
  املاء وإنه يسألك أن جتعل يل العرافة بعده 

  ق وال بد للناس من عرافة ولكن العرفاء يف النار قال إن العرافة ح
  رواه أبو داود ومل يسم الرجل وال أباه وال جده 

وعن أيب سعيد و أيب هريرة رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأتني عليكم  - ١١٨٤
منكم فال يكونن عريفا وال شرطيا وال أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصالة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك 

  جابيا وال خازنا 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  الترهيب من املسألة وحترميها مع الغىن وما جاء يف ذم الطمع والترغيب يف التعفف والقناعة واألكل من كسب يده 
سألة بأحدكم حىت يلقى اهللا عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تزال امل - ١١٨٥

  تعاىل وليس يف وجهه مزعة حلم 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي 

  املزعة بضم امليم وسكون الزاء وبالعني املهملة هي القطعة 
وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا املسائل كدوح يكدح  - ١١٨٦



  شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إال أن يسأل ذا سلطان أو يف أمر ال جيد منه بدا  هبا الرجل وجهه فمن
  رواه أبو داود والنسائي والترمذي 

  وعنده املسألة كد يكد هبا الرجل وجهه 
  احلديث وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان يف صحيحه بلفظ كد يف رواية وكدوح يف أخرى 

  وش الكدوح بضم الكاف آثار اخلم
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول املسألة كلوح يف وجه  - ١١٨٧

  صاحبها يوم القيامة فمن شاء استبقى على وجهه 
  احلديث 

  رواه أمحد ورواته كلهم ثقات مشهورون 
قال ال يزال العبد يسأل وهو غين  وعن مسعود بن عمرو رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم - ١١٨٨

  حىت خيلق وجهه فما يكون له عند اهللا وجه 
  رواه البزار والطرباين يف الكبري ويف إسناده حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل الناس يف غري فاقة  - ١١٨٩
  عيال ال يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه حلم نزلت به أو 

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فتح على نفسه باب مسألة من غري فاقة نزلت به أو عيال ال  - ١١٩٠
  يطيقهم فتح اهللا عليه باب فاقة من حيث ال حيتسب 

  رواه البيهقي وهو حديث جيد يف الشواهد 
و رضي اهللا عنه أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم يسأله فأعطاه فلما وضع وعن عائذ بن عمر - ١١٩١

  رجله على أسكفة الباب 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو يعلمون ما يف املسألة ما مشى أحد إىل أحد يسأله 

  رواه النسائي 
  ضي اهللا عنهما ورواه الطرباين يف الكبري من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس ر

  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو يعلم صاحب املسألة ما له فيها مل يسأل 
وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسألة الغين شني يف  - ١١٩٢

  وجهه يوم القيامة 
  ة رواه أمحد بإسناد جيد والطرباين والبزار وزاد ومسأل

  الغين نار إن أعطي قليال فقليل وإن أعطي كثريا فكثري 
وعن ثوبان رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من سأل مسألة وهو عنها غين كانت شيئا  - ١١٩٣

  يف وجهه يوم القيامة 
  رواه أمحد والبزار والطرباين ورواة أمحد حمتج هبم يف الصحيح 

اهللا رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من سأل وهو غين عن  وعن جابر بن عبد - ١١٩٤
  املسألة حيشر يوم القيامة وهي مخوش يف وجهه 



  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد ال بأس به 
كم وعن مسعود بن عمرو رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أيت برجل يصلي عليه فقال  - ١١٩٥

  ترك قالوا دينارين أو ثالثة 
قال ترك كيتني أو ثالث كيات فلقيت عبد اهللا بن القاسم موىل أيب بكر فذكرت ذلك له فقال له ذاك رجل كان 

  يسأل الناس تكثرا 
  رواه البيهقي من رواية حيىي بن عبد احلميد احلماين 

ى اهللا عليه و سلم يقول من سأل من غري وعن حبشي بن جنادة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صل - ١١٩٦
  فقر فكأمنا يأكل اجلمر 

رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي ولفظه مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم يقول الذي يسأل من غري حاجة كمثل الذي يلتقط اجلمر 

امر عن حبشي أطول من هذا ولفظه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورواه الترمذي من رواية جمالد عن ع
يف حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرايب فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت املسألة 

ع أو غرم مقطع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املسألة ال حتل لغين وال لذي مرة سوي إال لذي فقر مدق
ومن سأل الناس ليثري به ماله كان مخوشا يف وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم فمن شاء فليقلل ومن شاء 

  فليكثر 
قال الترمذي حديث غريب زاد فيه رزين وإين ألعطي الرجل العطية فينطلق هبا حتت إبطه وما هي إال النار فقال له 

  هو نار فقال أىب اهللا يل البخل وأبوا إال مسأليت عمر ومل تعطي يا رسول اهللا ما 
  قالوا 

وما الغىن الذي ال تنبغي معه املسألة قال قدر ما يغديه أو يعشيه وهذه الزيادة هلا شواهد كثرية لكين مل أقف عليها 
  يف شيء من نسخ الترمذي 

  املرة بكسر امليم وتشديد الراء هي الشدة والقوة 
  ملة وتشديد الياء هو التام اخللق السامل من موانع االكتساب والسوي بفتح السني امله

  يثري بالثاء املثلثة أي ما يزيد ماله به 
  والرضف يأيت وكذا بقية الغريب 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل الناس تكثرا فإمنا يسأل  - ١١٩٧
  مجرا فليستقل أو ليستكثر 

  واه مسلم وابن ماجه ر
وعن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل الناس عن ظهر غىن استكثر  - ١١٩٨

  هبا من رضف جهنم 
  قالوا وما ظهر غىن قال عشاء ليلة 

  رواه عبد اهللا بن أمحد يف زوائده على املسند والطرباين يف األوسط وإسناده جيد 
ل ابن احلنظلية رضي اهللا عنه قال قدم عيينة بن حصن واألقرع بن حابس رضي اهللا عنهما على وعن سه - ١١٩٩

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأاله فأمر معاوية فكتب هلما ما سأال فأما األقرع فأخذ كتابه فلفه يف عمامته 



فقال يا حممد أتراين حامال إىل قومي كتابا ال وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أدري ما فيه كصحيفة املتلمس فأخرب معاوية بقوله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم من سأل وعنده ما يغنيه فإمنا يستكثر من النار 
  معه املسألة قال قدر ما يغديه ويعشيه قال النفيلي وهو أحد رواته قالوا وما الغىن الذي ال تنبغي 

  رواه أمحد واللفظ له وابن حبان يف صحيحه وقال فيه من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإمنا يستكثر من مجر جهنم 
  قالوا يا رسول اهللا وما يغنيه قال ما يغديه أو يعشيه كذا عنده أو يعشيه بألف 

  ورواه ابن خزمية باختصار إال أنه قال 

  رسول اهللا وما الغىن الذي ال تنبغي معه املسألة قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم  قيل يا
  قوله كصحيفة املتلمس هذا مثل تضربه العرب ملن محل شيئا ال يدري هل يعود عليه بنفع أو ضر 

أقاما عنده فنقم عليهما وأصله أن املتلمس وامسه عبد املسيح قدم هو وطرفة العبدي على امللك عمرو بن املنذر ف
أمرا فكتب إىل بعض عماله يأمره بقتلهما وقال هلما إين قد كتبت لكما بصلة فاجتازا باحلرية فأعطى املتلمس 

صحيفته صبيا فقرأها فإذا فيها األمر بقتله فألقاها وقال لطرفة افعل مثل فعلي فأىب عليه ومضى إىل عامل امللك 
  فقرأها وقتله 

لف الناس يف تأويله يعين حديث سهل فقال بعضهم من وجد غداء يومه وعشاءه مل حتل له املسألة قال اخلطايب اخت
على ظاهر احلديث وقال بعضهم إمنا هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم األوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته 

قدم ذكرها يعين األحاديث اليت فيها املدة الطويلة حرمت عليه املسألة وقال آخرون هذا منسوخ باألحاديث اليت ت
  تقدير الغىن مبلك مخسني درمها أو قيمتها أو مبلك أوقية أو قيمتها 

  قال احلافظ رضي اهللا عنه ادعاء النسخ مشترك بينهما وال أعلم مرجحا ألحدمها على اآلخر 
األلف مع ضعفه يف نفسه  وقد كان الشافعي رمحه اهللا يقول قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه وال يغنيه

وكثرة عياله وقد ذهب سفيان الثوري وابن املبارك واحلسن بن صاحل وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إىل أن 
  من له مخسون درمها أو قيمتها من الذهب ال يدفع إليه شيء من الزكاة 

صحاب الرأي جيوز دفعها إىل من وكان احلسن البصري وأبو عبيدة يقوالن من له أربعون درمها فهو غين وقال أ
ميلك دون النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا مع قوهلم من كان له قوت يومه ال حيل له السؤال استدالال هبذا 

  احلديث وغريه واهللا أعلم 
وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل الناس ليثري  - ١٢٠٠

  هي رضف من النار ملهبة فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر ماله فإمنا 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  الرضف بفتح الراء وسكون الضاد املعجمة بعدها فاء احلجارة احملماة 

وروي عن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال جاء مال من البحرين فدعا النيب صلى اهللا عليه و سلم العباس رضي 
  مث قال أزيدك قال نعم فحفن له مث قال أزيدك قال نعم فحفن له مث قال أزيدك قال نعم اهللا عنه فحفن له 

  قال أبق ملن بعدك مث دعاين فحفن يل فقلت يا رسول اهللا خري يل أو شر يل قال ال 
  بل شر لك فرددت عليه ما أعطاين مث قلت ال والذي نفسي بيده ال أقبل من أحد عطية بعدك 



  قال حكيم فقلت يا رسول اهللا ادع اهللا أن يبارك يل قال حممد بن سريين 
  قال اللهم بارك له يف صفقة يده 

  رواه الطرباين يف الكبري 
  وعن أسلم قال قال يل عبد اهللا بن األرقم أدللين على بعري من العطايا أستحمل عليه أمري املؤمنني  - ١٢٠٢

حتب لو أن رجال بادنا يف يوم حار غسل ما حتت إزاره قلت نعم مجل من إبل الصدقة فقال عبد اهللا بن األرقم أ
  ورفغيه مث أعطاكه فشربته 

  قال فغضبت وقلت يغفر اهللا لك مل تقول مثل هذا يل قال فإمنا الصدقة أوساخ الناس يغسلوهنا عنهم 
  رواه مالك 

  البادن السمني 
األرفاغ املغابن اليت جيتمع فيها العرق والرفغ بضم الراء وفتحها وبالغني املعجمة هو اإلبط وقيل وسخ الثوب و

  والوسخ من البدن 
وعن علي رضي اهللا عنه قال قلت للعباس سل النيب صلى اهللا عليه و سلم يستعملك على الصدقة فسأله  - ١٢٠٣

  قال ما كنت الستعملك على غسالة ذنوب الناس 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

األشجعي رضي اهللا عنه قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وعن أيب عبد الرمحن عوف بن مالك - ١٢٠٤
سلم تسعة أو مثانية أو سبعة فقال أال تبايعون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد 

بسطنا أيدينا بايعناك يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قال أال تبايعون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف
وقلنا قد بايعناك يا رسول اهللا فعالم نبايعك قال أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا والصلوات اخلمس وتطيعوا 

  وأسر كلمة خفية وال تسألوا الناس 

  فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه 
  رواه مسلم والترمذي والنسائي باختصار 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال بايعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخسا وأوثقين سبعا وأشهد اهللا  - ١٢٠٥
علي سبعا أن ال أخاف يف اهللا لومة الئم قال أبو املثىن قال أبو ذر فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يشترط علي أن ال لك إىل البيعة ولك اجلنة قلت نعم وبسطت يدي فقال 
  أسأل الناس شيئا قلت نعم 

  قال وال سوطك إن سقط منك حىت تنزل فتأخذه 
ويف رواية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ستة أيام مث اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد فلما كان اليوم السابع قال 

عالنيته وإذا أسأت فأحسن وال تسألن أحدا شيئا وإن سقط سوطك وال تقبضن أوصيك بتقوى اهللا يف سر أمرك و
  أمانة 

  رواه أمحد ورواته ثقات 
وعن ابن أيب مليكة قال رمبا سقط اخلطام من يد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فيضرب بذراع ناقته  - ١٢٠٦

  فينيخها فيأخذه 
  صلى اهللا عليه و سلم أمرين أن ال أسأل الناس شيئا قال فقالوا له أفال أمرتنا فنناولكه قال إن حيب 



  رواه أمحد وابن أيب مليكة مل يدرك أبا بكر رضي اهللا عنه 
  اخلطام بكسر اخلاء املعجمة هو ما يوضع على أنف الناقة وفمها لتقاد به 

ل ثوبان موىل رسول وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يبايع فقا - ١٢٠٧
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم بايعنا يا رسول اهللا 

  قال على أن ال تسأل أحدا شيئا فقال ثوبان فما له يا رسول اهللا قال اجلنة فبايعه ثوبان 
قال أبو أمامة فلقد رأيته مبكة يف أمجع ما يكون من الناس يسقط سوطه وهو راكب فرمبا وقع على عاتق رجل 

  ل فيناوله فما يأخذه حىت يكون هو ينزل فيأخذه فيأخذه الرج
  رواه الطرباين يف الكبري من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بسبع حبب املساكني وأن أدنو منهم وأن أنظر 
ي وأن أصل رمحي وإن جفاين وأن أكثر من قول ال حول وال قوة إال إىل من هو أسفل مين وال أنظر إىل من هو فوق

  باهللا وأن أتكلم مبر احلق وال تأخذين يف اهللا لومة الئم وأن ال أسأل الناس شيئا 
  رواه أمحد والطرباين من رواية الشعيب عن أيب ذر ومل يسمع منه 

ى اهللا عليه و سلم فأعطاين مث سألته وعن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صل - ١٢٠٩
فأعطاين مث سألته فأعطاين مث قال يا حكيم هذا املال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه 

  بإشراف نفس مل يبارك له فيه وكان كالذي يأكل وال يشبع واليد العليا خري من اليد السفلى 
باحلق ال أرزأ أحدا بعدك شيئا حىت أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي  قال حكيم فقلت يا رسول اهللا والذي بعثك

اهللا عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأىب أن يقبل منه شيئا مث إن عمر رضي اهللا عنه دعاه ليعطيه فأىب أن يقبله فقال 
فيأىب أن يأخذه ومل يرزأ يا معشر املسلمني أشهدكم على حكيم أين أعرض عليه حقه الذي قسم اهللا له يف هذا الفيء 

  حكيم أحدا من الناس بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت تويف رضي اهللا عنه 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي باختصار 
  يرزأ براء مث زاي مث مهزة معناه مل يأخذ من أحد شيئا 

  طمعها وشرهها وإشراف النفس بكسر اهلمزة وبالشني املعجمة وآخره فاء هو تطلعها و
  وسخاوة النفس ضد ذلك 

وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يكفل يل أن ال يسأل الناس شيئا  - ١٢١٠
  أتكفل له باجلنة فقلت أنا فكان ال يسأل أحدا شيئا 

  رواه أمحد والنسائي 

  وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح 
  ال تسأل الناس شيئا وعند ابن ماجه قال 

  قال فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فال يقول الحد ناولنيه حىت ينزل فيأخذه 
وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث والذي نفسي  - ١٢١١

مظلمة إال زاده اهللا هبا عزا يوم بيده إن كنت حلالفا عليهن ال ينقص مال من صدقة فتصدقوا وال يعفو عبد عن 
  القيامة وال يفتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر 



رواه أمحد ويف إسناده رجل مل يسم وأبو يعلى والبزار وتقدم يف اإلخالص من حديث أيب كبشة األمناري مطوال رواه 
  الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
م سلمة وقال يف حديثه وال عفا رجل عن مظلمة إال زاده اهللا هبا عزا فاعفوا ورواه الطرباين يف الصغري من حديث أ

  يعزكم اهللا 
  والباقي بنحوه 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال عمر رضي اهللا عنه يا رسول اهللا لقد مسعت فالنا وفالنا  - ١٢١٢
  حيسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين 

صلى اهللا عليه و سلم واهللا لكن فالنا ما هو كذلك لقد أعطيته ما بني عشرة إىل مائة فما يقول ذلك قال فقال النيب 
أما واهللا إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها يعين تكون حتت إبطه نارا فقال قال عمر رضي اهللا عنه يا 

  يل البخل  رسول اهللا مل تعطيها إياهم قال فما أصنع يأبون إال ذلك ويأىب اهللا
  رواه أمحد وأبو يعلى ورجال أمحد رجال الصحيح 

  ويف رواية جيدة اليب يعلى وإن أحدكم ليخرج بصدقته من عندي متأبطها وإمنا هي له نار 
  قلت يا رسول اهللا كيف تعطيه وقد علمت أهنا له نار قال فما أصنع يأبون إال مسأليت ويأىب اهللا عز و جل يل البخل 

 بشر قبيصة بن املخارق رضي اهللا عنه قال حتملت محالة فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن أيب - ١٢١٣
أسأله فيها فقال أقم حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا مث قال يا قبيصة إن املسألة ال حتل إال الحد ثالثة رجل حتمل 

  اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواما محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك ورجل أصابته جائحة 

من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حىت يقول ثالثة من ذوي احلجى من قومه لقد أصابت فالنا 
فاقة فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من املسألة يا قبيصة سحت 

  يأكلها صاحبها سحتا 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي 

احلمالة بفتح احلاء املهملة هو الدية يتحملها قوم من قوم وقيل هو ما يتحمله املصلح بني فئتني يف ماله لريتفع بينهم 
  القتال وحنوه 

  واجلائحة اآلفة تصيب اإلنسان يف ماله 
  وغريه  والقوام بفتح القاف وكسرها أفصح هو ما يقوم به حال اإلنسان من مال

  والسداد بكسر السني املهملة هو ما يسد حاجة املعون ويكفيه 
  والفاقة الفقر واالحتياج 

  واحلجى بكسر احلاء املهملة مقصورا هو العقل 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استغنوا عن الناس ولو  - ١٢١٤

  بشوص السواك 
  رباين بإسناد جيد والبيهقي رواه البزار والط

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يؤمن عبد حىت يأمن جاره  - ١٢١٥
بوائقه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت إن 

  عفف ويبغض البذي الفاجر السائل امللح اهللا حيب الغين احلليم املت



  رواه البزار 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرض علي أول ثالثة يدخلون  - ١٢١٦

اجلنة وأول ثالثة يدخلون النار فأما أول ثالثة يدخلون اجلنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده 
  متعفف ذو عيال وعفيف 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه وتقدم بتمامه يف منع الزكاة 

وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه رضي اهللا عنه قال كانت يل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ه اهللا فقلت يف عدة فلما فتحت قريظة جئت لينجز إيل ما وعدين فسمعته يقول من يستغن يغنيه اهللا ومن يقنع يقنع

  نفسي ال جرم ال أسأله شيئا 
  رواه البزار وأبو سلمة مل يسمع من أبيه قاله ابن معني وغريه 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وهو على املنرب وذكر الصدقة  - ١٢١٨
  هي املنفقة والسفلى هي السائلة  والتعفف عن املسألة اليد العليا خري من اليد السفلى والعليا

  رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وقال أبو داود اختلف على أيوب عن نافع يف هذا احلديث 
  قال عبد الوارث اليد العليا املتعففة 

  وقال أكثرهم عن محاد بن يزيد عن أيوب املنفقة وقال واحد عن محاد املتعففة 
ن قال املتعففة أشبه وأصح يف املعىن وذلك أن ابن عمر ذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال اخلطايب رواية م

سلم ذكر هذا الكالم وهو يذكر الصدقة والتعفف عنها فعطف الكالم جزم على سببه الذي خرج عليه وعلى ما 
لية فوق يد اآلخذ جيعلونه من علو يطابقه يف معناه أوىل وقد يتوهم كثري من الناس أن معىن العليا أن يد املعطي مستع

الشيء إىل فوق وليس ذلك عندي بالوجه وإمنا هو من عال اجملد والكرم يريد التعفف عن املسألة والترفع عنها 
  انتهى كالمه وهو حسن 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األيدي ثالثة فيد اهللا  - ١٢١٩
لعليا ويد املعطي اليت تليها ويد السائل السفلى إىل يوم القيامة فاستعف عن السؤال وعن املسألة ما استطعت فإن ا

  أعطيت شيئا أو قال خريا فلري عليك وابدأ مبن تعول وارضخ من الفضل وال تالم على الكفاف 
  رواه أبو يعلى والغالب على رواته التوثيق ورواه احلاكم وصحح إسناده 

وعن مالك بن نضلة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األيدي ثالثة فيد اهللا العليا  - ١٢٢٠
  ويد املعطي اليت تليها ويد السائل السفلى فأعط الفضل وال تعجز عن نفسك 

  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ وعن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال قال رس
  مبن تعول وخري الصدقة ما كان عن ظهر غىن ومن يستعف يعفه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا 

  رواه البخاري واللفظ له ومسلم 
هللا عليه و سلم وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن أناسا من األنصار سألوا رسول اهللا صلى ا - ١٢٢٢

فأعطاهم مث سألوه فأعطاهم مث سألوه فأعطاهم حىت إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خري فلن أدخره عنكم 
ومن استعف يعفه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا ومن يتصرب يصربه اهللا وما أعطى اهللا أحدا عطاء هو خري له وأوسع من 



  الصرب 
  داود والترمذي والنسائي  رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو

وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حممد عش ما  - ١٢٢٣
شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك جمزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف املؤمن قيام الليل 

  وعزه استغناؤه عن الناس 
  يف األوسط بإسناد حسن رواه الطرباين 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس الغىن عن كثرة العرض ولكن  - ١٢٢٤
  الغىن غىن النفس 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
  العرض بفتح العني املهملة والراء هو كل ما يقتىن من املال وغريه 

زيد بن أرقم رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اللهم إين أعوذ بك من  وعن - ١٢٢٥
  علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب هلا 

  رواه مسلم وغريه 

رة املال هو الغىن قلت نعم وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا ذر أترى كث
  يا رسول اهللا قال أفترى قلة املال هو الفقر قلت نعم يا رسول اهللا 

  قال إمنا الغىن غىن القلب والفقر فقر القلب 
  رواه ابن حبان يف صحيحه يف حديث يأيت إن شاء اهللا تعاىل 

ال ليس املسكني الذي ترده اللقمة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق - ١٢٢٧
واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن املسكني الذي ال جيد غىن يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه وال يقوم فيسأل 

  الناس 
  رواه البخاري ومسلم 

 وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قد أفلح من أسلم - ١٢٢٨
  ورزق كفافا وقنعه اهللا مبا آتاه 
  رواه مسلم والترمذي وغريمها 

وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول طوىب ملن هدي  - ١٢٢٩
  لإلسالم وكان عيشه كفافا وقنع 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
  من الرزق ما كفا عن السؤال مع القناعة ال يزيد على قدر احلاجة الكفاف 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل  - ١٢٣٠

  خري لك وأن متسكه شر لك وال تالم على كفاف وابدأ مبن تعول واليد العليا خري من اليد السفلى 
  سلم والترمذي وغريمها رواه م
وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم والطمع  - ١٢٣١

  فإنه هو الفقر وإياكم وما يعتذر منه 



  رواه الطرباين يف األوسط 
جل فقال يا رسول اهللا وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم ر - ١٢٣٢

  أوصين وأوجز فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عليك باإلياس مما يف أيدي الناس وإياك 

  والطمع فإنه فقر حاضر وإياك وما يعتذر منه 
  رواه احلاكم والبيهقي يف كتاب الزهد واللفظ له وقال احلاكم صحيح اإلسناد كذا قال 

  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القناعة كنز ال يفىن وروي عن جابر رضي اهللا عنه  - ١٢٣٣
  رواه البيهقي يف كتاب الزهد ورفعه غريب 

وعن عبد اهللا بن حمصن اخلطمي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أصبح آمنا  - ١٢٣٤
  ذافريها يف سربه معاىف يف بدنه عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا حب

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
  يف سربه بكسر السني املهملة أي يف نفسه 

وعن أنس رضي اهللا عنه أن رجال من األنصار أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله فقال أما يف بيتك  - ١٢٣٥
  شيء قال بلى 

  حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من املاء 
  ا فأتاه هبما فأخذمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده وقال من يشتري هذين قال ائتين هبم

  قال رجل أنا آخذمها بدرهم 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يزيد على درهم مرتني أو ثالثا قال رجل أنا آخذمها بدرمهني فأعطامها إياه 

ا طعاما فانبذه إىل أهلك واشتر باآلخر قدوما فائتين به فأتاه به وأخذ الدرمهني فأعطامها األنصاري وقال اشتر بأحدمه
فشد فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عودا بيده مث قال اذهب فاحتطب وبع وال أرينك مخسة عشر يوما ففعل 

هذا خري فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة إن املسألة ال تصلح إال لثالث لذي فقر مدقع أو لذي غرم 

  مفظع أو لذي دم موجع 
رواه أبو داود والبيهقي بطوله واللفظ أليب داود وأخرج الترمذي والنسائي منه قصة بيع القدح فقط وقال الترمذي 

  حديث حسن 
اء املهملة وسكون الالم وبالسني املهملة هو كساء غليظ يكون على ظهر البعري ومسي به غريه مما احللس بكسر احل

  يداس وميتهن من األكسية وحنوها 

الفقر املدقع بضم امليم وسكون الدال املهملة وكسر القاف هو الشديد امللصق صاحبه بالدقعة وهي األرض اليت ال 
  نبات هبا 

  مة وسكون الراء هو ما يلزم أداؤه تكلفا ال يف مقابلة عوض والغرم بضم الغني املعج
  واملفظع بضم الياء وسكون الفاء وكسر الظاء املعجمة هو الشديد الشنيع 

وذو الدم املوجع هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو محيمه أو نسيبه القاتل يدفعها إىل أولياء املقتول ولو مل يفعل قتل 
  جع لقتله قريبه أو محيمه الذي يتو



وعن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الن يأخذ أحدكم أحبله  - ١٢٣٦
  فيأيت حبزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف هبا وجهه خري له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه 

  رواه البخاري وابن ماجه وغريمها 
اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن حيتطب أحدكم حزمة على  وعن أيب هريرة رضي - ١٢٣٧

  ظهره خري له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو مينعه 
  رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

من  وعن املقدام بن معد يكرب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما أكل أحد طعاما خريا - ١٢٣٨
  أن يأكل من عمل يده وإن نيب اهللا داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده 

  رواه البخاري 
  ترغيب من نزلت به  - ٥

  فاقة أو حاجة أن ينزهلا باهللا تعاىل 
عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نزلت به فاقة فأنزهلا  - ١٢٣٩
  مل تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزهلا باهللا فيوشك اهللا له برزق عاجل أو آجل بالناس 

رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ثابت واحلاكم وقال صحيح اإلسناد إال أنه قال فيه أرسل اهللا 
  له بالغىن إما مبوت عاجل أو غىن آجل 

  يوشك أي يسرع وزنا ومعىن 
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جاع أو احتاج فكتمه الناس  وعن أيب هريرة - ١٢٤٠

  وأفضى به إىل اهللا تعاىل كان حقا على اهللا أن يفتح له قوت سنة من حالل 
  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط 

  الترهيب من أخذ ما دفع من غري طيب نفس املعطي  - ٦
عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن هذا املال خضرة حلوة فمن أعطيناه عن عائشة رضي اهللا  - ١٢٤١

منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غري شره نفس بورك له فيه ومن أعطيناه منها شيئا بغري طيب نفس 
  منا وحسن طعمة منه وشره نفس كان غري مبارك له فيه 

  لبزار منه الشطر األخري بنحوه بإسناد حسن رواه ابن حبان يف صحيحه وروى أمحد وا
  الشره بشني معجمة حمركا هو احلرص 

وعن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تلحفوا يف املسألة  - ١٢٤٢
  فيما أعطيته فواهللا ال يسألين أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مين شيئا وأنا له كاره فيبارك له 

  رواه مسلم والنسائي واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
ويف رواية ملسلم قال ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إمنا أنا خازن فمن أعطيته عن طيب  - ١٢٤٣

  نفس فمبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره نفس كان كالذي يأكل وال يشبع 

  يف املسألة ال تلحفوا أي ال تلحوا 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تلحفوا يف املسألة فإنه من  - ١٢٤٤



  يستخرج منا شيئا هبا مل يبارك له فيه 
  رواه أبو يعلى ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

  وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما  - ١٢٤٥
  اهللا عليه و سلم إن الرجل يأتيين فيسألين فأعطيه فينطلق وما حيمل يف حضنه إال النار  قال قال رسول اهللا صلى

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم ذهبا إذ أتاه  - ١٢٤٦

ه ثالث مرات مث وىل مدبرا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه رجل فقال يا رسول اهللا أعطين فأعطاه مث قال زدين فزاد
و سلم يأتيين الرجل فيسألين فأعطيه مث يسألين فأعطيه ثالث مرات مث وىل مدبرا وقد جعل يف ثوبه نارا إذا انقلب 

  إىل أهله 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

 عليه و سلم فقال يا رسول اهللا رأيت وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه دخل على النيب صلى اهللا - ١٢٤٧
فالنا يشكر يذكر أنك أعطيته دينارين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكن فالنا قد أعطيته ما بني العشرة 

  إىل املائة فما شكره وما يقوله إن أحدكم ليخرج من عندي حباجته متأبطها وما هي إال النار 
  قال يأبون إال أن يسألوين ويأىب اهللا يل البخل قال قلت يا رسول اهللا مل تعطهم 

  رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه أمحد وأبو يعلى من حديث أيب سعيد وتقدم 
  متأبطها أي جاعلها حتت إبطه 

ترغيب من جاءه شيء من غري مسألة وال إشراف نفس يف قبوله سيما إن كان حمتاجا والنهي عن رده وإن كان غنيا 
  عنه 

ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطيين العطاء فأقول أعطه من  عن - ١٢٤٨
  هو إليه أفقر مين 

قال فقال خذه إذا جاءك من هذا املال شيء وأنت غري مشرف وال سائل فخذه فتموله فإن شئت كله وإن شئت 
  تصدق به وما ال فال تتبعه 

  نفسك 
  الجل ذلك كان عبد اهللا ال يسأل أحدا شيئا وال يرد شيئا أعطيه قال سامل بن عبد اهللا ف

  رواه البخاري ومسلم والنسائي 
وعن عطاء بن يسار رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرسل إىل عمر بن اخلطاب رضي  - ١٢٤٩

فقال يا رسول اهللا أليس أخربتنا أن خريا  اهللا عنه بعطاء فرده عمر فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل رددته
الحدنا أن ال يأخذ من أحد شيئا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا ذلك عن املسألة فأما ما كان عن غري 

مسألة فإمنا هو رزق يرزقكه اهللا فقال عمر رضي اهللا عنه أما والذي نفسي بيده ال أسأل أحدا شيئا وال يأتيين شيء 
  مسألة إال أخذته  من غري

  رواه مالك هكذا مرسال 
  رواه البيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه 

  قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول فذكر بنحوه 



وعن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب أن عبد اهللا بن عامر بعث إىل عائشة رضي اهللا عنهما بنفقة وكسوة  - ١٢٥٠
من أحد شيئا فلما خرج الرسول قالت ردوه علي فردوه قالت إين ذكرت شيئا قال  فقالت للرسول أي بين ال أقبل

  يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عائشة من أعطاك عطاء من غري مسألة فاقبليه فإمنا هو رزق عرضه اهللا إليك 
أعرف للمطلب بن عبد اهللا  رواه أمحد والبيهقي ورواة أمحد ثقات لكن قد قال الترمذي قال حممد يعين البخاري ال

مساعا من أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم إال قوله حدثين من شهد خطبة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ومسعت عبد اهللا بن عبد الرمحن يقول ال نعرف للمطلب مساعا من أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ن أيب هريرة وأما عائشة فقال أبو حامت املطلب مل يدرك عائشة وقال أبو زرعة قال اململي رضي اهللا عنه قد روي ع
ثقة أرجو أن يكون مسع من عائشة فإن كان املطلب مسع من عائشة فاإلسناد متصل وإال فالرسول إليها مل يسم واهللا 

  أعلم 
ريا لك أن ال تسأل أحدا وعن واصل بن احلطاب رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا قد قلت يل إن خ - ١٢٥١

  من الناس شيئا 
  قال إمنا ذاك أن تسأل 
  وما آتاك اهللا من غري 

  مسألة فإمنا هو رزق رزقكه اهللا 
  رواه الطرباين وأبو يعلى بإسناد ال بأس به 

وعن خالد بن علي اجلهين رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من بلغه عن  - ١٢٥٢
  ه معروف من غري مسألة وال إشراف نفس فليقبله وال يرده فإمنا هو رزق ساقه اهللا عز و جل إليه أخي

  رواه أمحد بإسناد صحيح وأبو يعلى والطرباين وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
شيئا من هذا املال من غري  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من آتاه اهللا - ١٢٥٣

  أن يسأله فليقبله فإمنا هو رزق ساقه اهللا إليه 
  ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

وعن عابد بن عمرو رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من عرض له من هذا الرزق  - ١٢٥٤
  ليوجهه إىل من هو أحوج إليه منه شيء من غري مسألة وال إشراف نفس فليتوسع به يف رزقه فإن كان غنيا ف

  رواه أمحد والطرباين والبيهقي وإسناد أمحد جيد قوي 
قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل رمحه اهللا سألت أيب ما االستشراف قال تقول يف نفسك سيبعث إيل فالن سيصلين 

  فالن 
ه و سلم ما املعطي من سعة بأفضل وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي - ١٢٥٥

  من اآلخذ إذا كان حمتاجا 
  رواه الطرباين يف الكبري 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما الذي يعطي بسعة بأعظم أجرا من  - ١٢٥٦
  الذي يقبل إذا كان حمتاجا 

  رواه الطرباين يف األوسط وابن حبان يف الضعفاء 
  السائل أن يسأل بوجه اهللا غري اجلنة وترهيب املسؤول بوجه اهللا أن مينع  ترهيب



عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ملعون من سأل  - ١٢٥٧
  بوجه اهللا وملعون من سئل بوجه اهللا مث منع سائله ما مل يسأل هجرا 

  الصحيح إال شيخه حيىي بن عثمان بن صاحل وهو ثقة وفيه كالم رواه الطرباين ورجاله رجال 

  هجرا بضم اهلاء وسكون اجليم أي ما مل يسأل أمرا قبيحا ال يليق 
  وحيتمل أنه أراد ما مل يسأل سؤاال قبيحا بكالم قبيح 

فأعيذوه ومن  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من استعاذ باهللا - ١٢٥٨
سأل باهللا فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن مل جتدوا ما تكافئوه فادعوا له حىت تروا 

  أنكم قد كافأمتوه 
  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني 

فع رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ملعون وروي عن أيب عبيدة موىل رفاعة عن را - ١٢٥٩
  من سأل بوجه اهللا وملعون من سئل بوجه اهللا فمنع سائله 

  رواه الطرباين 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أال أخربكم بشر الناس رجل  - ١٢٦٠

  يسأل باهللا وال يعطي 
ي وقال حديث حسن غريب والنسائي وابن حبان يف صحيحه يف آخر حديث يأيت يف اجلهاد إن شاء اهللا رواه الترمذ

  تعاىل 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم بشر الربية  - ١٢٦١

  قالوا بلى يا رسول اهللا قال الذي يسأل باهللا وال يعطي 
  رواه أمحد 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أال أحدثكم عن اخلضر قالوا  - ١٢٦٢

  بلى يا رسول اهللا 
قال بينما هو ذات يوم ميشي يف سوق بين إسرائيل أبصره رجل مكاتب فقال تصدق علي بارك اهللا فيك فقال 

ا عندي شيء أعطيكه فقال املسكني أسألك بوجه اهللا ملا تصدقت علي اخلضر آمنت باهللا ما شاء اهللا من أمر يكون م
فإين نظرت السماحة يف وجهك ورجوت الربكة عندك فقال اخلضر آمنت باهللا ما عندي شيء أعطيكه إال أن 

تأخذين فتبيعين فقال املسكني وهل يستقيم هذا قال نعم أقول لقد سألتين بأمر عظيم أما إين ال أخيبك بوجه ريب 
  ، بعين 

  قال فقدمه إىل السوق فباعه بأربعمائة درهم فمكث عند املشتري زمانا ال يستعمله يف شيء فقال إمنا اشتريت 

  التماس خري عندي فأوصين بعمل 
  قال أكره أن أشق عليك إنك شيخ كبري ضعيف قال ليس يشق علي 
الرجل لبعض حاجته مث انصرف وقد نقل  قال قم فانقل هذه احلجارة وكان ال ينقلها دون ستة نفر يف يوم فخرج

  احلجارة يف ساعة 
  قال أحسنت وأمجلت وأطقت ما مل أرك تطيقه 



  قال مث عرض للرجل سفر فقال إين أحسبك أمينا فاخلفين يف أهلي ومايل خالفة حسنة 
  قال وأوصين بعمل 

  قال إين أكره أن أشق عليك قال ليس يشق علي 
  أقدم عليك قال فاضرب من اللنب لبييت حىت 

قال فمر الرجل لسفره قال فرجع الرجل وقد شيد بناءه قال أسألك بوجه اهللا ما سببك وما أمرك قال سألتين بوجه 
اهللا ووجه اهللا أوقعين يف هذه العبودية فقال اخلضر سأخربك من أنا أنا اخلضر الذي مسعت به سألين مسكني صدقة 

فأمكنته من رقبيت فباعين وأخربك أنه من سئل بوجه اهللا فرد سائله فلم يكن عندي شيء أعطيه فسألين بوجه اهللا 
  وهو يقدر وقف يوم القيامة جلدة وال حلم له يتقعقع فقال الرجل آمنت باهللا شققت عليك يا نيب اهللا ومل أعلم 

  خلي سبيلك قال ال بأس أحسنت وأتقنت فقال الرجل بأيب أنت وأمي يا نيب اهللا احكم يف أهلي مبا شئت أو اختر فأ
  قال أحب أن ختلي سبيلي فأعبد ريب فخلى سبيله فقال اخلضر احلمد هللا الذي أوثقين يف العبودية مث جناين منها 

  رواه الطرباين يف الكبري وغري الطرباين وحسن بعض مشاخينا إسناده وفيه بعد واهللا أعلم 

  مبا ال جيب  الترغيب يف الصدقة واحلث عليها وما جاء يف جهد املقل ومن تصدق
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تصدق بعدل مترة من كسب  - ١٢٦٣

  طيب وال يقبل اهللا إال الطيب فإن اهللا يقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل 
  ابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي و

ويف رواية البن خزمية إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها اهللا منه وأخذها بيمينه فرباها كما يريب  - ١٢٦٤
أحدكم مهره أو فصيله وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو يف يد اهللا أو قال يف كف اهللا حىت تكون مثل اجلبل 

  فتصدقوا 
يحة للترمذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويف رواية صح - ١٢٦٥

فريبيها الحدكم كما يريب أحدكم مهره حىت إن اللقمة لتصري مثل أحد وتصديق ذلك يف كتاب اهللا أمل يعلموا أن 
   ٦٧٢يب الصدقات البقرة وميحق اهللا الربا وير ٤٠١اهللا هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات التوبة 

  ورواه مالك بنحو رواية الترمذي هذه عن سعيد بن يسار مرسال مل يذكر أبا هريرة 
وعن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا لرييب الحدكم التمرة  - ١٢٦٦

  واللقمة كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت تكون مثل أحد 
  طرباين وابن حبان يف صحيحه واللفظ له رواه ال

  الفلو بفتح الفاء وضم الالم وتشديد الواو هو املهر أول ما يولد 
  والفصيل ولد الناقة إىل أن يفصل عن أمه 

وروي عن أيب برزة األسلمي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن العبد ليتصدق  - ١٢٦٧
   عز و جل حىت تكون مثل أحد بالكسرة تربو عند اهللا

  رواه الطرباين يف الكبري 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل ليدخل  - ١٢٦٨

الذي  باللقمة اخلبز وقبضة التمر ومثله مما ينتفع به املسكني ثالثة اجلنة رب البيت اآلمر به والزوجة تصلحه واخلادم



  يناول املسكني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلمد هللا الذي مل ينس خدمنا 
  رواه احلاكم والطرباين يف األوسط واللفظ له يف حديث يأيت بتمامه إن شاء اهللا 

  القبضة بفتح القاف وضمها وإسكان الباء وبالصاد املهملة هو ما يتناوله اآلخذ برؤوس أنامله الثالث 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد  - ١٢٦٩

  اهللا عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا عز و جل 
  رواه مسلم والترمذي ورواه مالك مرسال 

قة من مال وما مد عبد يده بصدقة إال وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يرفعه قال ما نقصت صد - ١٢٧٠
  ألقيت يف يد اهللا قبل أن تقع يف يد السائل وال فتح عبد باب مسألة له عنها غىن إال فتح اهللا له باب فقر 

  رواه الطرباين 
وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أيها  - ١٢٧١
توبوا إىل اهللا قبل أن متوتوا وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبني ربكم بكثرة الناس 

  ذكركم له وكثرة الصدقة يف السر والعالنية ترزقوا وتنصروا وجتربوا 
  رواه ابن ماجه يف حديث تقدم يف اجلمعة 

  ل النيب صلى اهللا عليه و سلم ما بقي وروي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنم ذحبوا شاة فقا - ١٢٧٢

  منها قالت ما بقي منها إال كتفها 
  قال بقي كلها غري كتفها 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ومعناه أهنم تصدقوا هبا إال كتفها 
ا له من وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول العبد مايل مايل وإمن - ١٢٧٣

  ماله ثالث ما أكل فأفىن أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتىن ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس 
  رواه مسلم 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيكم مال وارثه أحب إليه من  - ١٢٧٤
  ماله قالوا يا رسول اهللا ما منا أحد إال ماله أحب إليه 

  قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر 
  رواه البخاري والنسائي 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينا رجل يف فالة من األرض  - ١٢٧٥
 فسمع صوتا يف سحابة اسق حديقة فالن فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه يف حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد

استوعبت ذلك املاء كله فتتبع املاء فإذا رجل قائم يف حديقة حيول املاء مبسحاته فقال له يا عبد اهللا ما امسك قال 
  فالن لالسم الذي مسع يف السحابة فقال له يا عبد اهللا مل سألتين عن امسي 

أما إذ قلت هذا فإين قال مسعت يف السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فالن المسك فما تصنع فيها قال 
  أنظر إىل ما خيرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيايل ثلثه وأرد ثلثه 

  رواه مسلم 
  احلديقة البستان إذا كان عليه حائط 

  احلرة بفتح احلاء املهملة وتشديد الراء األرض اليت هبا حجارة سود 



  ث مسيل املاء إىل األرض السهلة والشرجة بفتح الشني املعجمة وإسكان الراء بعدها جيم وتاء تأني
  واملسحاة بالسني واحلاء املهملتني هي اجملرفة من احلديد 

  وعن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما منكم  - ١٢٧٦

نظر أشأم منه فال يرى إال ما من أحد إال سيكلمه اهللا ليس بينه وبينه ترمجان فينظر أمين منه فال يرى إال ما قدم في
  قدم فينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق مترة 

  ويف رواية من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق مترة فليفعل 
  رواه البخاري ومسلم 

عليه و سلم ليق أحدكم وجهه وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ١٢٧٧
  النار ولو بشق مترة 

  رواه أمحد بإسناد صحيح 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عائشة استتري من النار ولو  - ١٢٧٨

  بشق مترة فإهنا تسد من اجلائع مسدها من الشبعان 
  رواه أمحد بإسناد حسن 

بكر الصديق رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أعواد املنرب وروي عن أيب  - ١٢٧٩
  يقول اتقوا النار ولو بشق مترة فإهنا تقيم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من اجلائع موقعها من الشبعان 

بن بشري وغريهم من  رواه أبو يعلى والبزار وقد روي هذا احلديث عن أنس وأيب هريرة وأيب أمامة والنعمان
  الصحابة رضي اهللا عنهم 

وعن جابر رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لكعب بن عجرة يا كعب بن  - ١٢٨٠
عجرة الصالة قربان والصيام جنة والصدقة تطفىء اخلطيئة كما يطفىء املاء النار يا كعب بن عجرة الناس غاديان 

  رقبته ومبتاع نفسه يف عتق رقبته فبائع نفسه فموثق 
  رواه أبو يعلى بإسناد صحيح 

وعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا كعب بن عجرة إنه ال  - ١٢٨١
  يدخل اجلنة حلم ودم نبتا على سحت النار أوىل به 

  وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد يف فكاك نفسه فمعتقها 
  يا كعب بن عجرة الصالة قربان والصوم جنة والصدقة تطفىء اخلطيئة كما يذهب اجلليد على الصفا 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن معاذ بن جبل قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فذكر احلديث إىل أن قال فيه مث قال يعين النيب 
  دلك على أبواب اخلري صلى اهللا عليه و سلم أال أ

  قلت بلى يا رسول اهللا 
  قال الصوم جنة والصدقة تطفىء اخلطيئة كما يطفىء املاء النار 

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ويأيت بتمامه يف الصمت وهو عند ابن حبان من حديث جابر يف حديث 
  يأيت يف كتاب القضاء إن شاء اهللا تعاىل 



رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الصدقة لتطفىء غضب وعن أنس بن مالك  - ١٢٨٣
  الرب وتدفع ميتة السوء 

رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن غريب وروى ابن املبارك يف كتاب الرب شطره 
  األخري ولفظه إن اهللا ليدرأ بالصدقة سبعني بابا من ميتة السوء 

  الدال املهملة أي يدفع وزنه ومعناه يدرأ ب
وعن أيب كبشة األمناري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ثالث أقسم  - ١٢٨٤

عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقة وال ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده اهللا عزا 
  فتح اهللا عليه باب فقر أو كلمة حنوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه  وال فتح عبد باب مسألة إال

قال إمنا الدنيا ألربعة نفر عبد رزقه اهللا ماال وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رمحه ويعلم هللا فيه حقا فهذا بأفضل 
عمل فالن فهو بنيته فأجرمها املنازل وعبد رزقه اهللا علما ومل يرزقه ماال فهو صادق النية يقول لو أن يل ماال لعملت ب

سواء وعبد رزقه اهللا ماال ومل يرزقه علما خيبط يف ماله بغري علم وال يتقي فيه ربه وال يصل فيه رمحه وال يعلم هللا فيه 
حقا فهذا بأخبث املنازل وعبد مل يرزقه اهللا ماال وال علما فهو يقول لو أن يل ماال لعملت فيه بعمل فالن فهو بنيته 

  سواء  فوزرمها
  رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل البخيل واملتصدق كمثل  - ١٢٨٥
  رجلني عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إىل ثديهما وتراقيهما 

عنه حىت تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة  فجعل املتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت
  قلصت وأخذت كل حلقة مبكاهنا 

  قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بأصبعيه هكذا يف جيبه يوسعها وال تتوسع 
عليهما جبتان أو جنتان من حديد رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه مثل املنفق املتصدق والبخيل كمثل رجلني 

من لدن ثديهما إىل تراقيهما فإذا أراد املنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت حىت جتن بنانه وتعفو أثره فإذا 
  أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حىت أخذت بترقوته أو برقبته 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوسعها وال تتسع يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه أشهد أنه رأى رسول 
  اجلنة بضم اجليم وتشديد النون كل ما وقى اإلنسان ويضاف إىل ما يكون منه 

  التراقي مجع ترقوة بفتح التاء وضمها حلن وهو العظم الذي يكون بني ثغرة حنر اإلنسان وعاتقه 
  انبسطت وقلصت بفتح القاف والالم أي اجنمعت وتشمرت وهو ضد استرخت و

  واجليب هو اخلرق الذي خيرج اإلنسان منه رأسه يف الثوب وحنوه 
وعن مالك رمحه اهللا أنه بلغه عن عائشة رضي اهللا عنها أن مسكينا سأهلا وهي صائمة وليس يف بيتها إال  - ١٢٨٦

  رغيف فقالت ملوالة هلا أعطيها إياه فقالت ليس لك ما تفطرين عليه فقالت أعطيها إياه 
فعلت فلما أمسينا أهدى هلا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي هلا شاة وكفنها فدعتها عائشة فقالت كلي من قالت ف

  هذا خري من قرصك 
  قال مالك وبلغين أن مسكينا استطعم عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها وبني  - ١٢٨٧



قالت عائشة رضي اهللا عنها أتعجب كم يديها عنب فقالت إلنسان خذ حبة فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب ف
  ترى يف هذه احلبة من مثقال ذرة ذكره يف املوطأ هكذا بالغا بغري سند 

  قوله وكفنها أي ما يسترها من طعام وغريه 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال رجل ألتصدقن بصدقة  - ١٢٨٨

د سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك احلمد على سارق فخرج بصدقته فوضعها يف ي
  ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية 

قال اللهم لك احلمد على زانية ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين فأصبحوا يتحدثون تصدق 
  على غين  الليلة

قال اللهم لك احلمد على سارق وزانية وغين فأيت فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما 
  الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغين فلعله أن يعترب فينفق مما أعطاه اهللا 

  صدقتك فقد تقبلت مث ذكر احلديث  رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي وقاال فيه فأيت فقيل له أما
وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كل امرىء يف ظل  - ١٢٨٩

  صدقته حىت يقضى بني الناس 
  قال يزيد فكان أبو اخلري مرثد ال خيطئه يوم إال تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة 

  بن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم رواه أمحد وابن خزمية وا
ويف رواية البن خزمية أيضا عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن أيب عبد اهللا اليزين أنه كان أول أهل  - ١٢٩٠

  مصر يروح إىل املسجد وما رأيته داخال املسجد قط إال ويف كمه صدقة إما فلوس وإما خبز وإما قمح 
رأيت البصل حيمله قال فأقول يا أبا اخلري إن هذا يننت ثيابك قال فيقول يا ابن أيب حبيب أما إين مل أجد قال حىت رمبا 

يف البيت شيئا أتصدق به غريه إنه حدثين رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم قال ظل املؤمن يوم القيامة صدقته 

  ه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الصدقة لتطفىء عن أهلها حر وعن - ١٢٩١

  القبور وإمنا يستظل املؤمن يوم القيامة يف ظل صدقته 
  رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي وفيه ابن هليعة 

يروي عن ربه عز و جل أنه وعن احلسن رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما  - ١٢٩٢
  يقول يا ابن آدم أفرغ من كنزك عندي وال حرق وال غرق وال سرق أوفيكه أحوج ما تكون إليه 

رواه الطرباين والبيهقي وقال هذا مرسل وقد روينا عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن اهللا إذا 
  استودع شيئا حفظه 

نت سعد أهنا قالت يا رسول اهللا أفتنا عن الصدقة فقال إهنا حجاب من النار ملن وروي عن ميمونة ب - ١٢٩٣
  احتسبها يبتغي هبا وجه اهللا عز و جل 

  رواه الطرباين 
وعن بريدة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال خيرج رجل شيئا من الصدقة حىت  - ١٢٩٤

  يفك عنها حليي سبعني شيطانا 
أمحد والبزار والطرباين وابن خزمية يف صحيحه وتردد يف مساع األعمش من بريدة واحلاكم والبيهقي وقال  رواه



احلاكم صحيح على شرطهما ورواه البيهقي أيضا عن أيب ذر موقوفا عليه قال ما خرجت صدقة حىت يفك عنها حليا 
  سبعني شيطانا كلهم ينهى عنها 

كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماال من خنل وكان أحب أمواله إليه وعن أنس رضي اهللا عنه قال  - ١٢٩٥
  بريحاء وكانت مستقبلة املسجد وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب 

   ٢٩قال أنس فلما نزلت هذه اآلية لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون آل عمران 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن اهللا تبارك وتعاىل يقول لن تنالوا الرب حىت قام أبو طلحة إىل ر

تنفقوا مما حتبون وإن أحب أموايل إيل بريحاء وإهنا صدقة أرجو برها وذخرها عند اهللا فضعها يا رسول اهللا حيث 
  أراك اهللا 

  رابح ذلك مال رابح قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بخ ذلك مال 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي خمتصرا 

بريحاء بكسر الباء وفتحها ممدودا اسم حلديقة خنل كانت أليب طلحة رضي اهللا عنه وقال بعض مشاخينا صوابه 
  بريحى بفتح الباء املوحدة والراء مقصورا وإمنا صحفه الناس 

  املثناة حتت  وقوله رابح روي بالباء املوحدة وبالياء
  وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا ما تقول يف الصالة قال متام العمل  - ١٢٩٦

  قلت يا رسول اهللا تركت أفضل عمل يف نفسي أو خريه قال ما هو قلت الصوم 
  قال خري وليس هناك 

  قلت يا رسول اهللا وأي الصدقة وذكر كلمة 
   قلت فإن مل أقدر قال بفضل طعامك

  قلت فإن مل أفعل قال بشق مترة 
  قلت فإن مل أفعل قال بكلمة طيبة 

  قلت فإن مل أفعل قال دع الناس من الشر فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك 
  قلت فإن مل أفعل قال تريد أن ال تدع فيك من اخلري شيئا 

  فظه إن شاء اهللا رواه البزار واللفظ له وابن حبان يف صحيحه أطول منه بنحوه واحلاكم ويأيت ل
وروى البيهقي ولفظه يف إحدى رواياته قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماذا ينجي العبد من  - ١٢٩٧

  النار قال اإلميان باهللا 
  قلت يا نيب اهللا مع اإلميان عمل قال أن ترضخ مما خولك اهللا وترضخ مما رزقك اهللا 

  ما يرضخ قال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر  قلت يا نيب اهللا فإن كان فقريا ال جيد
  قلت إن كان ال يستطيع أن يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر قال فليعن األخرق 

  قلت يا رسول اهللا أرأيت إن كان ال حيسن أن يصنع قال فليعن مظلوما 
ن تترك لصاحبك من خري ليمسك قلت يا نيب اهللا أرأيت إن كان ضعيفا ال يستطيع أن يعني مظلوما قال ما تريد أ

  أذاه عن الناس 
قلت يا رسول اهللا أرأيت إن فعل هذا يدخله اجلنة قال ما من عبد مؤمن يصيب خصلة من هذه اخلصال إال أخذت 

  بيده حىت تدخله اجلنة 



 وروي عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصدقة تسد سبعني - ١٢٩٨
  بابا من السوء 

  رواه الطرباين يف الكبري 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باكروا بالصدقة فإن البالء  - ١٢٩٩

  ال يتخطى الصدقة 
  رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا على أنس ولعله أشبه 

  و سلم تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار  وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
  رواه البيهقي من طريق احلارث بن عمري عن محيد عنه 

وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باكروا بالصدقة  - ١٣٠١
  فإن البالء ال يتخطاها 

  من األصول  رواه الطرباين وذكره رزين يف جامعه وليس يف شيء
وعن احلارث األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا أوحى إىل حيىي بن  - ١٣٠٢

زكريا عليهما الصالة والسالم خبمس كلمات أن يعمل هبن ويأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن فذكر احلديث إىل أن 
أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فجعل قال فيه وآمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل 

  يقول هل لكم أن أفدي نفسي منكم وجعل يعطي القليل والكثري حىت فدى نفسه 
احلديث رواه الترمذي وصححه وابن خزمية واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

  وتقدم بتمامه يف االلتفات يف الصالة 
وعن رافع بن مكيث وكان ممن شهد احلديبية رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٣٠٣

  حسن امللكة مناء وسوء اخللق شؤم والرب زيادة يف العمر والصدقة تطفىء اخلطيئة وتقي ميتة السوء 
  رواه الطرباين يف الكبري وفيه رجل مل يسم وروى أبو داود بعضه 

عن عمرو بن عوف رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن صدقة املسلم تزيد يف و - ١٣٠٤
  العمر ومتنع ميتة السوء ويذهب اهللا هبا الكرب والفخر 

رواه الطرباين من طريق كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده عمرو بن عوف وقد حسنها الترمذي وصححها ابن 
   خزمية لغري هذا املنت

  وعن عمر رضي اهللا عنه قال ذكر يل أن األعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم  - ١٣٠٥
  رواه ابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

وعن عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبيده عصا وقد علق  - ١٣٠٦
  ك القنو فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق رجل قنو حشف فجعل يطعن يف ذل

  بأطيب من هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة 
  رواه النسائي واللفظ له وأبو داود وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما يف حديث 

ا مث تصدق به وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مجع ماال حرام - ١٣٠٧
مل يكن له فيه أجر وكان إصره عليه رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم كلهم من رواية دراج عن 



  ابن حجرية عنه 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خري الصدقة ما أبقت غىن واليد العليا  - ١٣٠٨

  مبن تعول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقين خري من اليد السفلى وابدأ 
ويقول مملوكك أنفق علي أو بعين ويقول ولدك إىل من تكلنا رواه ابن خزمية يف صحيحه ولعل قوله تقول امرأتك 

  إىل آخره من كالم أيب هريرة مدرج 
  ن تعول وعنه رضي اهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا أي الصدقة أفضل قال جهد املقل وابدأ مب - ١٣٠٩

  رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبق درهم مائة ألف درهم  - ١٣١٠

هبا ورجل ليس فقال رجل وكيف ذاك يا رسول اهللا قال رجل له مال كثري أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدق 
  له إال درمهان فأخذ أحدمها فتصدق به 

  رواه النسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
  قوله من عرضه بضم العني املهملة وبالضاد املعجمة أي من جانبه 

سكني ليقوم على بايب فما أجد له شيئا أعطيه وعن أم جبيد رضي اهللا عنها أهنا قالت يا رسول اهللا إن امل - ١٣١١
  إياه فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مل جتدي إال ظلفا حمرقا فادفعيه إليه يف يده 

  رواه الترمذي وابن خزمية 

  وزاد يف رواية ال تردي سائلك ولو بظلف حمرق 
  وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

  سر الظاء املعجمة للبقر والغنم مبنزلة احلافر للفرس الظلف بك
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعبد عابد من بين إسرائيل فعبد اهللا  - ١٣١٢

يف صومعة ستني عاما فأمطرت األرض فاخضرت فأشرف الراهب من صومعته فقال لو نزلت فذكرت اهللا فازددت 
ل ومعه رغيف أو رغيفان فبينما هو يف األرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حىت غشيها مث أغمي خريا فنز

عليه فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفني مث مات فوزنت عبادة ستني سنة بتلك الزنية 
  حسناته فغفر له  فرجحت الزنية حبسناته مث وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت

رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه البيهقي عن ابن مسعود موقوفا عليه ولفظه إن راهبا عبد اهللا يف صومعته ستني 
سنة فجاءت امرأة فنزلت إىل جنبه فنزل إليها فواقعها ست ليال مث سقط يف يده فهرب فأتى مسجدا فأوى فيه ثالثا 

رجال عن ميينه نصفه وأعطى آخر عن يساره نصفه فبعث اهللا إليه ملك  ال يطعم شيئا فأيت برغيف فكسره فأعطى
املوت فقبض روحه فوضعت الستون يف كفة ووضعت الستة يف كفة فرجحت يعين الستة مث وضع الرغيف فرجح 

  يعين رجح الرغيف الستة 
عليه و سلم يقال له  وعن املغرية بن عبد اهللا اجلعفي قال جلسنا إىل رجل من أصحاب النيب صلى اهللا - ١٣١٣

خصفة بن خصفة فجعل ينظر إىل رجل مسني فقلت له ما تنظر إليه فقال ذكرت حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم مسعته يقول هل تدرون ما الشديد قلنا الرجل يصرع الرجل 

  لرجل الذي ال يولد له قال إن الشديد كل الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب تدرون ما الرقوب قلنا ا
قال إن الرقوب الرجل الذي له الولد مل يقدم منهم شيئا مث قال تدرون ما الصعلوك قال قلنا الرجل الذي ال مال له 



  قال إن الصعلوك كل الصعلوك الذي له املال مل يقدم منه شيئا 
  رواه البيهقي وينظر سنده 

  لبس باب يف الصدقة على الفقري مبا يلبسه قال احلافظ ويأيت إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب امل

  الترغيب يف صدقة السر 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سبعة يظلهم اهللا يف ظله  - ١٣١٤

حتابا يف اهللا  يوم ال ظل إال ظله اإلمام العادل وشاب نشأ يف عبادة اهللا عز و جل ورجل قلبه معلق باملساجد ورجالن
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل تصدق بصدقة 

  فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه 
  رة أو أيب سعيد على الشك رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة هكذا ورويناه أيضا ومالك والترمذي عن أيب هري

وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا خلق اهللا األرض جعلت متيد  - ١٣١٥
وتكفأ فأرساها باجلبال فاستقرت فعجبت املالئكة من شدة اجلبال فقالت يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من اجلبال 

  قا أشد من احلديد قال النار قال نعم احلديد قالوا فهل خلقت خل
  قالوا فهل خلقت خلقا أشد من النار قال املاء 

قالوا فهل خلقت خلقا أشد من املاء قال الريح قالوا فهل خلقت خلقا أشد من الريح قال ابن آدم إذا تصدق 
  غريب  بصدقة بيمينه فأخفاها من مشاله رواه الترمذي واللفظ له والبيهقي وغريمها وقال الترمذي حديث

وعن معاوية بن حيدة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن صدقة السر تطفىء غضب  - ١٣١٦
  الرب تبارك وتعاىل 

  رواه الطرباين يف الكبري وفيه صدقة بن عبد اهللا السمني وال بأس به يف الشواهد 
 عليه و سلم صنائع املعروف تقي مصارع وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ١٣١٧

  السوء وصدقة السر تطفىء غضب الرب وصلة الرحم تزيد يف العمر 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 

وروي عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنائع املعروف تقي مصارع السوء 
ب وصلة الرحم تزيد يف العمر وكل معروف صدقة وأهل املعروف يف الدنيا هم والصدقة خفيا تطفىء غضب الر

  أهل املعروف يف اآلخرة وأهل املنكر يف الدنيا هم أهل املنكر يف اآلخرة وأول من يدخل اجلنة أهل املعروف 
  رواه الطرباين يف األوسط 

الصدقة قال أضعاف مضاعفة وعند اهللا املزيد  وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن أبا ذر قال يا رسول اهللا ما - ١٣١٩
قيل يا رسول اهللا أي الصدقة  ٥٤٢مث قرأ من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية البقرة 

  اآلية  ١٧٢أفضل قال سر إىل فقري أو جهد من مقل مث قرأ إن تبدوا الصدقات فنعما هي البقرة 
  للفظ له ويف إسنادمها علي بن يزيد رواه أمحد مطوال والطرباين وا

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة حيبهم اهللا وثالثة يبغضهم اهللا فأما  - ١٣٢٠
الذين حيبهم فرجل أتى قوما فسأهلم باهللا ومل يسأهلم بقرابة بينهم وبينه فمنعوه فتخلف رجل بأعقاهبم فأعطاه سرا ال 

يته إال اهللا والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حىت إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم يعلم بعط



  فقام يتملقين ويتلو آيايت ورجل كان يف سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حىت يقتل أو يفتح له 
  لوم والثالثة الذين يبغضهم اهللا الشيخ الزاين والفقري املختال والغين الظ

  رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه واللفظ هلما إال أن ابن خزمية مل يقل فمنعوه 
والنسائي والترمذي ذكره يف باب كالم احلور العني وصححه وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال يف آخره ويبغض 

  الشيخ الزاين والبخيل واملتكرب 
  واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  صدقة على الزوج واألقارب وتقدميهم على غريهم الترغيب يف ال - ٣
  عن زينب الثقفية امرأة عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما قالت قال رسول  - ١٣٢١

اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إىل عبد اهللا بن مسعود فقلت إنك 
ى اهللا عليه و سلم قد أمرنا بالصدقة فائته فاسأله فإن كان ذلك جيزىء رجل خفيف ذات اليد وإن رسول اهللا صل

عين وإال صرفتها إىل غريكم فقال عبد اهللا بل ائته أنت فانطلقت فإذا امرأة من األنصار بباب رسول اهللا صلى اهللا 
فخرج علينا بالل  عليه و سلم مثل حاجتها حاجيت وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد ألقيت عليه املهابة

رضي اهللا عنه فقلنا له ائت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه أن امرأتني بالباب يسأالنك أجتزىء الصدقة 
  عنهما على أزواجهما وعلى أيتام يف حجورمها وال ختربه من حنن 

اهللا عليه و سلم من مها قالت فدخل بالل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله فقال له رسول اهللا صلى 
فقال امرأة من األنصار وزينب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الزيانب قال امرأة عبد اهللا بن مسعود 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة 
  رواه البخاري ومسلم واللفظ له 

هللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الصدقة على املسكني صدقة وعن سلمان بن عامر رضي ا - ١٣٢٢
  وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة 

رواه النسائي والترمذي وحسنه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ولفظ ابن 
  خزمية قال الصدقة على املسكني صدقة وعلى القريب صدقتان صدقة وصلة 

وعن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الصدقات أيها  - ١٣٢٣
  أفضل قال على ذي الرحم الكاشح 

  رواه أمحد والطرباين وإسناد أمحد حسن 
  الكاشح بالشني املعجمة هو الذي يضمر عداوته يف كشحه وهو خصره يعين أن أفضل الصدقة 

  القاطع املضمر العداوة يف باطنه على ذي الرحم 
وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أفضل الصدقة الصدقة على  - ١٣٢٤

  ذي الرحم الكاشح 
  رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

 أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الصدقة على ذي قرابة يضعف وعن أيب - ١٣٢٥
  أجرها مرتني 



  رواه الطرباين يف الكبري من طريق عبد اهللا بن زحر 
الترهيب من أن يسأل اإلنسان مواله أو قريبه من فضل ماله فيبخل عليه أو يصرف صدقته إىل األجانب وأقرباؤه 

  حمتاجون 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي بعثين باحلق ال يعذب اهللا  - ١٣٢٦

  يوم القيامة من رحم اليتيم والن له يف الكالم ورحم يتمه وضعفه ومل يتطاول على جاره بفضل ما آتاه اهللا 
  ن رجل وله قرابة حمتاجون إىل صلته وقال يا أمة حممد والذي بعثين باحلق ال يقبل اهللا صدقة م

  ويصرفها إىل غريهم والذي نفسي بيده ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة 
  رواه الطرباين ورواته ثقات وعبد اهللا بن عامر األسلمي قال أبو حامت ليس باملتروك 

قال أمك مث أمك مث  وعن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا من أبر - ١٣٢٧
  أمك مث أباك مث األقرب فاألقرب 

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يسأل رجل مواله من فضل هو عنده فيمنعه إياه إال دعي له يوم القيامة 
  فضله الذي منعه شجاعا أقرع 

  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والترمذي وقال حديث حسن 
  الذي ذهب شعر رأسه من السم  قال أبو داود األقرع

وعن جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من ذي رحم  - ١٣٢٨
يأيت ذا رمحه فيسأله فضال أعطاه اهللا إياه فيبخل عليه إال أخرج اهللا له من جهنم حية يقال هلا شجاع يتلمظ فيطوق 

  به 
  ألوسط والكبري بإسناد جيد رواه الطرباين يف ا

  التلمظ تطعم ما يبقى يف الفم من آثار الطعام 
  وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا رجل أتاه  - ١٣٢٩

  ابن عمه يسأله من فضله فمنعه منعه اهللا فضله يوم القيامة 
  غريب  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط وهو
  الترغيب يف القرض وما جاء يف فضله 

عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من منح منيحة  - ١٣٣٠
  لنب أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة 

ح ومعىن قوله منح منيحة رواه أمحد والترمذي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحي
  ورق 

  إمنا يعين به قرض الدرهم وقوله أو هدى زقاقا إمنا يعين به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل انتهى 
  وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل قرض صدقة  - ١٣٣١

  رواه الطرباين بإسناد حسن والبيهقي 
يب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال دخل رجل اجلنة فرأى مكتوبا على وعن أ - ١٣٣٢

  باهبا الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض بثمانية عشر 
  رواه الطرباين والبيهقي كالمها من رواية عتبة بن محيد 



ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ورواه ابن ماجه والبيهقي أيضا كالمها عن خالد بن يزيد بن أيب مالك عن أنس ق
  سلم رأيت ليلة أسري يب على باب اجلنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض بثمانية عشر 

  احلديث وعتبة بن محيد عندي أصلح حاال من خالد 
ا وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم يقرض مسلم - ١٣٣٣

  قرضا مرة إال كان كصدقتها مرتني 
  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي مرفوعا وموقوفا 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يسر على معسر  - ١٣٣٤

  يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة 
  وأبو داود والنسائي وابن ماجه يف حديث يأيت إن شاء اهللا تعاىل  رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه مسلم والترمذي

  الترغيب يف التيسري على املعسر وإنظاره والوضع عنه  - ١
  عن أيب قتادة رضي اهللا عنه أنه طلب غرميا له فتوارى عنه مث وجده فقال إين معسر قال آهللا قال آهللا  - ١٣٣٥

و سلم يقول من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن قال فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  معسر أو يضع عنه 

رواه مسلم وغريه ورواه الطرباين يف األوسط بإسناد صحيح وقال فيه من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة 
  وأن يظله حتت عرشه فلينظر معسرا 

هللا صلى اهللا عليه و سلم تلقت املالئكة روح رجل ممن كان وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول ا - ١٣٣٦
  قبلكم فقالوا عملت من اخلري شيئا قال ال 

  قالوا تذكر 
  قال كنت أداين الناس فآمر فتياين أن ينظروا املعسر ويتجوزوا عن املوسر قال قال اهللا جتاوزوا عنه 

  رواه البخاري ومسلم واللفظ له 
ن ماجه عن حذيفة أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال مات فدخل اجلنة ويف رواية ملسلم واب - ١٣٣٧

فقيل له ما كنت تعمل قال فإما ذكر وإما ذكر فقال كنت أبايع الناس فكنت أنظر املعسر وأجتوز يف السكة أو يف 
  النقد فغفر له 

 عليه و سلم يقول إن رجال ممن ويف رواية للبخاري ومسلم عنه أيضا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا - ١٣٣٨
  كان قبلكم أتاه امللك ليقبض روحه فقال هل عملت من خري قال ما أعلم 

  قيل له انظر قال ما أعلم شيئا غري أين كنت أبايع الناس يف الدنيا فأنظر املوسر 

  وأجتاوز عن املعسر فأدخله اهللا اجلنة فقال أبو مسعود وأنا مسعته يقول ذلك 
رضي اهللا عنه قال أيت اهللا بعبد من عباده آتاه اهللا ماال فقال له ماذا عملت يف الدنيا قال وال وعنه  - ١٣٣٩

قال يا رب آتيتين ماال فكنت أبايع الناس وكان من خلقي اجلواز فكنت أيسر على  ٢٤يكتمون اهللا حديثا النساء 
  عبدي املوسر وأنظر املعسر فقال اهللا تعاىل أنا أحق بذلك منك جتاوزوا عن 

فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود األنصاري هكذا مسعناه من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواه مسلم هكذا 
  موقوفا على حذيفة ومرفوعا عن عقبة وأيب مسعود 



وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كان رجل يداين الناس وكان  - ١٣٤٠
  اه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل اهللا عز و جل يتجاوز عنا فلقي اهللا فتجاوز عنه يقول لفت

رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن رجال مل يعمل خريا قط وكان 
  لما هلك يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وجتاوز لعل اهللا يتجاوز عنا ف

  قال اهللا له هل عملت خريا قط قال ال إال أنه كان يل غالم وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى 
  قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وجتاوز لعل اهللا يتجاوز عنا 

  قال اهللا تعاىل قد جتاوزت عنك 
عليه و سلم حوسب رجل ممن كان  وعن أيب مسعود البدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ١٣٤١

  قبلكم فلم يوجد له من اخلري شيء إال أنه كان خيالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن املعسر 
  قال اهللا تعاىل حنن أحق بذلك جتاوزوا عنه 

  رواه مسلم والترمذي 
  يه و سلم يقول من أنظر معسرا وعن بريدة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل - ١٣٤٢

  فله كل يوم مثله صدقة 
مث مسعته يقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة فقلت يا رسول اهللا مسعتك تقول من أنظر معسرا فله كل 
يوم مثله صدقة مث مسعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة قال له كل يوم مثله صدقة قبل أن حيل 

  فإذا حل فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة الدين 
  رواه احلاكم ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

ورواه أمحد أيضا وابن ماجه واحلاكم خمتصرا من أنظر معسرا فله كل يوم صدقة قبل أن حيل الدين فإذا حل الدين 
  فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة 

  وقال احلاكم صحيح على شرطهما 
ن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب وع - ١٣٤٣

الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يف الدنيا يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة ومن 
  عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ستر على مسلم يف الدنيا ستر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة واهللا يف 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه خمتصرا واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
وروي عن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فرج عن مسلم  - ١٣٤٤

  ة شعبتني من نور على الصراط يستضيء بضوءيهما عامل ال حيصيهم إال رب العزة كربة جعل اهللا تعاىل له يوم القيام
  رواه الطرباين يف األوسط وهو غريب 

وعنه رضي اهللا عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله اهللا  - ١٣٤٥
  يوم القيامة حتت ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله 

  الترمذي وقال حديث حسن صحيح ومعىن وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه رواه 

وعن أيب اليسر رضي اهللا عنه قال أبصرت عيناي هاتان ووضع أصبعيه على عينيه ومسعت أذناي هاتان ووضع 
معسرا أو أصبعيه يف أذنيه ووعاه قليب هذا وأشار إىل نياط قلبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أنظر 



  وضع له أظله اهللا يف ظله 
رواه ابن ماجه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط مسلم ورواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن ولفظه قال 
أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لسمعته يقول إن أول الناس يستظل يف ظل اهللا يوم القيامة لرجل أنظر 

  أو تصدق عليه مبا يطلبه يقول مايل عليك صدقة ابتغاء وجه اهللا وخيرق صحيفته  معسرا حىت جيد شيئا
  قوله وخيرق صحيفته أي يقطع العهدة اليت عليه 

وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أراد أن تستجاب  - ١٣٤٧
  دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر 

  ن أيب الدنيا يف كتاب اصطناع املعروف رواه اب
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أنظر معسرا إىل  - ١٣٤٨

  ميسرته أنظره اهللا بذنبه إىل توبته 
  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين يف الكبري واألوسط 

 صلى اهللا عليه و سلم إىل املسجد وهو يقول هكذا وأومأ أبو وعنه رضي اهللا عنه قال خرج رسول اهللا - ١٣٤٩
  عبد الرمحن بيده إىل األرض من أنظر معسرا أو وضع له وقاه اهللا من فيح جهنم 

رواه أمحد بإسناد جيد وابن أيب الدنيا يف اصطناع املعروف ولفظه قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أن يقيه اهللا عز و جل من فيح جهنم قلنا يا رسول اهللا كلنا يسره املسجد وهو يقول أيكم يسره 

  قال من أنظر معسرا أو وضع له وقاه اهللا عز و جل من فيح جهنم 
  وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من نفس عن  - ١٣٥٠

  غرميه أو حمى عنه كان يف ظل العرش يوم القيامة 
  رواه البغوي يف شرح السنة وقال هذا حديث حسن وتقدم يف أول الباب بنحوه 

وروي عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أظل اهللا  - ١٣٥١
  عبدا يف ظله يوم ال ظل إال ظله أنظر معسرا أو ترك لغارم 

   رواه عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند
وروي عن أسعد بن زرارة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن يظله اهللا  - ١٣٥٢

  يف ظله يوم ال ظل إال ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه 
  رواه الطرباين يف الكبري وله شواهد 

 عليه و سلم يقول من أنظر وروي عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا - ١٣٥٣
  معسرا أو تصدق عليه أظله اهللا يف ظله يوم القيامة 

  رواه الطرباين يف األوسط 
  الترغيب يف اإلنفاق يف وجوه اخلري كرما والترهيب من اإلمساك واالدخار شحا 

بح العباد فيه إال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من يوم يص - ١٣٥٤
  ملكان ينزالن فيقول أحدمها اللهم أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا 

رواه البخاري ومسلم وابن حبان يف صحيحه ولفظه إن ملكا بباب من أبواب اجلنة يقول من يقرض اليوم جيز غدا 
  وملك بباب آخر يقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا 



  رواه الطرباين مثل ابن حبان إال أنه قال بباب من أبواب السماء و
  وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا تعاىل يا عبدي أنفق أنفق عليك  - ١٣٥٥

مل يغض ما  وقال يد اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات واألرض فإنه
  بيده وكان عرشه على املاء وبيده امليزان خيفض ويرفع 

  رواه البخاري ومسلم 

  ال يغيضها بفتح أوله أي ال ينقصها 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل  - ١٣٥٦

  ف وابدأ مبن تعول واليد العليا خري من اليد السفلى خري لك وإن متسكه شر لك وال تالم على كفا
  رواه مسلم والترمذي 

  الكفاف بفتح الكاف ما كف عن احلاجة إىل الناس مع القناعة ال يزيد على قدر احلاجة 
  والفضل ما زاد على قدر احلاجة 

لعت مشس قط إال وجبنبيها وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما ط - ١٣٥٧
  ملكان يناديان اللهم من أنفق فأعقبه خلفا ومن أمسك فأعقبه تلفا 

رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم بنحوه وقال صحيح اإلسناد والبيهقي من طريق احلاكم ولفظه يف إحدى 
يها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق رواياته قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من يوم طلعت مشسه إال وجبنب

اهللا كلهم غري الثقلني يا أيها الناس هلموا إىل ربكم إن ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى وال آبت الشمس إال وكان 
جبنبيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق اهللا كلهم غري الثقلني اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا وأنزل اهللا يف 

نا يف قول امللكني يا أيها الناس هلموا إىل ربكم يف سورة يونس واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء ذلك قرآ
وأنزل يف قوهلما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا والليل إذا يغشى والنهار  ٥٢إىل صراط مستقيم يونس 

   ٠١ ١إذا جتلى وما خلق الذكر واألنثى إىل قوله للعسرى الليل 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مثل البخيل واملنفق كمثل  - ١٣٥٨

رجلني عليهما جنتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما فأما املنفق فال ينفق إال سبغت أو وفرت على جلده حىت 
  شيئا إال لزمت كل حلقة مكاهنا فهو يوسعها فال تتسع  ختفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فال يريد أن ينفق

  رواه البخاري ومسلم 

اجلنة بضم اجليم ما أجن املرء وستره واملراد به ههنا الدرع ومعىن احلديث أن املنفق كلما أنفق طالت عليه وسبغت 
عها وال تتسع شبه صلى حىت تستر بنان رجليه ويديه والبخيل كلما أراد أن ينفق لزمت كل حلقة مكاهنا فهو يوس

اهللا عليه و سلم نعم اهللا تعاىل ورزقه باجلنة ويف رواية باجلبة فاملنفق كلما أنفق اتسعت عليه النعم وسبغت ووفرت 
  حىت تستره سترا كامال شامال 

والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح واحلرص وخوف النقص فهو مبنعه يطلب أن يزيد ما عنده وأن تتسع عليه 
  النعم فال تتسع وال تستر منه ما يروم ستره واهللا سبحانه أعلم 

وعن قيس بن سلع األنصاري رضي اهللا عنه أن إخوته شكوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا  - ١٣٥٩
  إنه يبذر ماله وينبسط فيه 



فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و قلت يا رسول اهللا آخذ نصييب من التمرة فأنفقه يف سبيل اهللا وعلى من صحبين 
سلم صدره وقال أنفق ينفق اهللا عليك ثالث مرات فلما كان بعد ذلك خرجت يف سبيل اهللا ومعي راحلة وأنا أكثر 

  أهل بييت اليوم وأيسره 
  رواه الطرباين يف األوسط وقال تفرد به سعيد بن زياد أبو عاصم 

هللا صلى اهللا عليه و سلم األخالء ثالثة فأما خليل فيقول أنا وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول ا - ١٣٦٠
معك حىت تأيت قربك وأما خليل فيقول لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك فذلك مالك وأما خليل فيقول أنا 

  معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله فيقول واهللا لقد كنت من أهون الثالثة علي 
  ما وال علة له رواه احلاكم وقال صحيح على شرطه

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيكم مال وارثه أحب إليه من  - ١٣٦١
  ماله 

  قالوا يا رسول اهللا ما منا أحد إال ماله أحب إليه من مال وارثه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر 
  رواه البخاري والنسائي 

ضي اهللا عنه قال دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم على بالل وعنده صرب من متر فقال ما هذا يا وعنه ر - ١٣٦٢
  بالل قال أعد ذلك ألضيافك 

  قال أما ختشى أن يكون لك دخان يف نار 
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لشريف: كتاب  احلديث ا لترهيب من  لترغيب وا   ا
بو حممد: املؤلف  ملنذري أ لقوي ا ا عبد  بن  لعظيم  ا  عبد 

  جهنم أنفق يا بالل وال ختش من ذي العرش إقالال 
  رواه البزار بإسناد حسن والطرباين يف الكبري وقال أما ختشى أن يفور له خبار يف نار جهنم 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم عاد بالال فأخرج له صربا من متر فقال ما  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه - ١٣٦٣
  هذا يا بالل قال ادخرته لك يا رسول اهللا 

  قال أما ختشى أن جيعل لك خبار يف نار جهنم أنفق يا بالل وال ختش من ذي العرش إقالال 
  رواه أبو يعلى والطرباين يف الكبري واألوسط بإسناد حسن 

أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال توكي فيوكأ وعن  - ١٣٦٤
  عليك 

  ويف رواية أنفقي أو انفحي أو انضحي وال حتصي فيحصي اهللا عليك وال توعي فيوعي اهللا عليك 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود 

 واحد وقوله ال توكي قال اخلطايب ال تدخري واإليكاء شد رأس انفحي باحلاء املهملة وانضحي وأنفقي الثالثة معىن
  الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به يقول ال متنعي ما يف يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك انتهى 

  وعن بالل رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بالل مت فقريا وال متت غنيا  - ١٣٦٥
قلت وكيف يل بذلك قال ما رزقت فال ختبأ وما سئلت فال متنع فقلت يا رسول اهللا وكيف يل بذلك قال هو ذاك 

  أو النار 
رواه الطرباين يف الكبري وأبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب واحلاكم وقال صحيح اإلسناد وعنده قال يل الق اهللا 

  فقريا وال تلقه غنيا 
  والباقي بنحوه 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا  - ١٣٦٦
  ماال فسلطه على هلكته يف احلق ورجل آتاه اهللا حكمة فهو يقضي هبا ويعلمها 
  ويف رواية ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل 

  ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار  وآناء النهار
رواه البخاري ومسلم واملراد باحلسد هنا الغبطة وهو متين مثل ما للمغبط وهذا ال بأس به وله نيته فإن متىن زواهلا 

  عنه فذلك حرام وهو احلسد املذموم 
ة تعين ابن عبيد اهللا فرأيت منه ثقال وعن طلحة بن حيىي عن جدته سعدى قالت دخلت يوما على طلح - ١٣٦٧

فقلت له ما لك لعله رابك منا شيء فنعتبك قال ال ولنعم حليلة املرء املسلم أنت ولكن اجتمع عندي مال وال 
  أدري كيف أصنع به 

  قالت وما يغمك منه ادع قومك فاقسمه بينهم فقال يا غالم علي بقومي فسألت اخلازن كم قسم قال أربعمائة ألف 
  اه الطرباين بإسناد حسن رو



وروي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نشر اهللا عبدين من  - ١٣٦٨
  عباده أكثر هلما من املال والولد فقال ألحدمها أي فالن ابن فالن قال لبيك رب وسعديك 

  قال أمل أكثر لك من املال والولد قال بلى أي رب 
  صنعت فيما آتيتك قال تركته لولدي خمافة العيلة قال وكيف 

قال أما إنك لو تعلم العلم لضحكت قليال ولبكيت كثريا أما إن الذي ختوفت عليهم قد أنزلت هبم ويقول لآلخر 
  أي فالن ابن فالن فيقول لبيك أي رب وسعديك قال له أمل أكثر لك من املال والولد قال بلى 

  أي رب 
  آتيتك فقال أنفقت يف طاعتك ووثقت لولدي من بعدي حبسن طولك  قال فكيف صنعت فيما

  قال أما إنك لو تعلم العلم لضحكت كثريا ولبكيت قليال أما إن الذي قد وثقت به أنزلت هبم 
  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط 

  العيلة بفتح العني املهملة وسكون الياء هو الفقر 
  رة والغىن والطول بفتح الطاء هو الفضل والقد

وعن مالك الدار أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها يف صرة فقال للغالم  - ١٣٦٩
اذهب هبا إىل أيب عبيدة بن اجلراح مث تله يف البيت ساعة حىت تنظر ما يصنع فذهب هبا الغالم إليه فقال يقول لك 

  أمري املؤمنني اجعل هذه يف بعض 

صله اهللا ورمحه مث قال تعايل يا جارية اذهيب هبذه السبعة إىل فالن وهبذه اخلمسة إىل فالن وهبذه حاجتك فقال و
اخلمسة إىل فالن حىت أنفذها ورجع الغالم إىل عمر فأخربه فوجده قد أعد مثلها ملعاذ بن جبل فقال اذهب هبا إىل 

ل يقول لك أمري املؤمنني اجعل هذه يف بعض معاذ بن جبل وتله يف البيت حىت تنظر ما يصنع فذهب هبا إليه فقا
حاجتك فقال رمحه اهللا ووصله تعايل يا جارية اذهيب إىل بيت فالن بكذا اذهيب إىل بيت فالن بكذا اذهيب إىل بيت 

فالن بكذا فاطلعت امرأة معاذ وقالت حنن واهللا مساكني فأعطنا فلم يبق يف اخلرقة إال ديناران فدحى هبما إليها 
  الم إىل عمر فأخربه فسر بذلك فقال إهنم إخوة بعضهم من بعض ورجع الغ

  رواه الطرباين يف الكبري ورواته إىل مالك الدار ثقات مشهورون ومالك الدار ال أعرفه 
  تله هو بفتح التاء املثناة فوق والالم أيضا وتشديد اهلاء أي تشاغل 

  فدحى هبما باحلاء املهملة أي رمى هبما 
بن سعد رضي اهللا عنه قال كانت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبعة دنانري وضعها وعن سهل  - ١٣٧٠

  عند عائشة فلما كان عند مرضه قال يا عائشة ابعثي بالذهب إىل علي مث أغمي عليه 
وشغل عائشة ما به حىت قال ذلك مرارا كل ذلك يغمى على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويشغل عائشة ما به 

فبعث إىل علي فتصدق هبا وأمسى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حديد املوت ليلة االثنني فأرسلت عائشة 
مبصباح هلا إىل امرأة من نسائها فقالت أهدي لنا يف مصباحنا من عكتك السمن فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم أمسى يف حديد املوت 
  قات حمتج هبم يف الصحيح ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث عائشة مبعناه رواه الطرباين يف الكبري ورواته ث

  وعن عبد اهللا بن الصامت قال كنت مع أيب ذر رضي اهللا عنه فخرج عطاؤه ومعه جارية له  - ١٣٧١
  قال فجعلت تقضي حوائجه ففضل معها سبعة فأمرها أن تشتري به فلوسا 



  ف ينزل بك قال قلت لو أخرته للحاجة تنوبك أو للضي
  قال إن خليلي عهد إيل أن أميا ذهب أو فضة أوكىء عليه فهو مجر على صاحبه حىت يفرغه يف سبيل اهللا عز و جل 

  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح 

ورواه أمحد أيضا والطرباين باختصار القصة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أوكى على ذهب 
  قه يف سبيل اهللا كان مجرا يوم القيامة يكوى به أو فضة ومل ينف

  هذا لفظ الطرباين ورجاله أيضا رجال الصحيح 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال أهديت للنيب صلى اهللا عليه و سلم ثالث طوائر فأطعم خادمه  - ١٣٧٢
  طائرا 

  مل أهنك أن ترفعي شيئا لغد فلما كان من الغد أتته هبا فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ
  فإن اهللا يأيت برزق غد 

  رواه أبو يعلى والبيهقي ورواة أيب يعلى ثقات 
  وعن أنس أيضا رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخر شيئا لغد  - ١٣٧٣

  ثابت عنه رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي كالمها من رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن 
وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول إين ألجل هذه الغرفة  - ١٣٧٤

  ما أجلها إال خشية أن يكون فيها مال فأتوىف ومل أنفقه 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 

  ألجل أي ألدخل 
  والغرفة بضم الغني املعجمة هي العلية 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما أحب أن يل أحدا  - ١٣٧٥
  ذهبا أبقى صبح ثالثة وعندي منه شيء إال شيئا أعده لدين 

  رواه البزار من رواية عطية عن أيب سعيد وهو إسناد حسن وله شواهد كثرية 
ال قال يل أبو ذر يا ابن أخي كنت مع رسول اهللا صلى اهللا وعن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما ق - ١٣٧٦

عليه و سلم آخذا بيده فقال يل يا أبا ذر ما أحب أن يل أحدا ذهبا وفضة أنفقه يف سبيل اهللا أموت يوم أموت أدع 
  منه قرياطا 

  قلت يا رسول اهللا قنطارا 
  يد الدنيا قرياطا فأعادها علي ثالث مرات قال يا أبا ذر أذهب إىل األقل وتذهب إىل األكثر أريد اآلخرة وتر

  رواه البزار بإسناد حسن 
وعنه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم التفت إىل أحد فقال والذي نفسي بيده ما يسرين أن  - ١٣٧٧

  للدين إن كان  أحدا حتول آلل حممد ذهبا أنفقه يف سبيل اهللا أموت يوم أموت أدع منه دينارين إال دينارين أعدمها
  رواه أمحد وأبو يعلى وإسناد أمحد جيد قوي 

وعن قيس بن أيب حازم قال دخلت على سعيد بن مسعود نعوده فقال ما أدري ما يقولون ولكن ليت ما يف تابويت 
  هذا مجر فلما مات نظروا فإذا فيه ألف أو ألفان 



  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 
رضي اهللا عنه أن رجال تويف على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يوجد له  وعن أيب أمامة - ١٣٧٩

  كفن فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال انظروا إىل داخلة إزاره فأصيب دينار أو ديناران فقال كيتان 
و سلم كية مث تويف آخر ويف رواية تويف رجل من أهل الصفة فوجد يف مئزره دينار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  فوجد يف مئزره ديناران فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيتان 
  رواه أمحد والطرباين من طرق ورواة بعضها ثقات أثبات غري شهر بن حوشب 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال تويف رجل من أهل الصفة فوجدوا يف مشلته دينارين فذكروا  - ١٣٨٠
  للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال كيتان ذلك 

  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه 
  قال احلافظ وإمنا كان كذلك ألنه ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرا ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة واهللا أعلم 

سلم فأيت جبنازة مث أيت وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه و  - ١٣٨١
  بأخرى فقال هل ترك من دين قالوا ال 

  قال فهل ترك شيئا قالوا نعم ثالثة دنانري فقال بأصابعه ثالث كيات احلديث 
  رواه أمحد بإسناد حسن جيد واللفظ له والبخاري بنحوه وابن حبان يف صحيحه 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب فأصابه من سهمه وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن أعرابيا غزا مع رسول  - ١٣٨٢
ديناران فأخذمها األعرايب فجعلهما يف عباءة فخيط عليهما ولف عليهما فمات األعرايب فوجد الديناران فذكر ذلك 

  لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال كيتان 
  رواه أمحد وإسناده حسن ال بأس به يف املتابعات 

  دقة من مال زوجها إذا أذن وترهيبها منها ما مل يأذن ترغيب املرأة يف الص
عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة  - ١٣٨٣

  كان هلا أجرها مبا أنفقت ولزوجها أجره مبا اكتسب وللخادم مثل ذلك ال ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا 
بخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه وعند بعضهم رواه ال

  إذا تصدقت بدل أنفقت 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها  - ١٣٨٤

  شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنه 
  اه البخاري ومسلم وأبو داود رو

ويف رواية اليب داود أن أبا هريرة رضي اهللا عنه سئل عن املرأة هل تتصدق من بيت زوجها قال ال إال  - ١٣٨٥
  من قوهتا واألجر بينهما وال حيل هلا أن تتصدق من مال زوجها إال بإذنه 

  بغري إذنه فاألجر له واإلمث عليها  زاد رزين العبدري يف جامعه فإن أذن هلا فاألجر بينهما فإن فعلت
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال جيوز  - ١٣٨٦

  المرأة عطية إال بإذن زوجها 
  رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب 

 ما يل مال إال ما أدخل علي الزبري أفأتصدق قال وعن أمساء رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول اهللا - ١٣٨٧



  تصدقي وال توعي فيوعى عليك 
ويف رواية أهنا جاءت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا نيب اهللا ليس يل شيء إال ما أدخل علي الزبري فهل علي 

  جناح أن أرضخ مما يدخل علي قال ارضخي ما استطعت وال توعي 

  فيوعي اهللا عليك 
  ه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي روا

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا تصدقت املرأة من بيت  - ١٣٨٨
زوجها كان هلا أجرها ولزوجها مثل ذلك ال ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا له مبا كسب وهلا مبا 

  أنفقت 
  ث حسن رواه الترمذي وقال حدي

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف خطبته عام حجة  - ١٣٨٩
  الوداع ال تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إال بإذن زوجها 

  قيل يا رسول اهللا وال الطعام قال ذلك أفضل أموالنا 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

  ام وسقي املاء والترهيب من منعه الترغيب يف إطعام الطع
عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي  - ١٣٩٠

  اإلسالم خري قال تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي 

قال قلت يا رسول اهللا إين إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيين أنبئين عن  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه - ١٣٩١
  كل شيء قال كل شيء خلق من املاء 

فقلت أخربين بشيء إذا عملته دخلت اجلنة قال أطعم الطعام وأفش السالم وصل األرحام وصل بالليل والناس نيام 
  تدخل اجلنة بسالم 

  واحلاكم وقال صحيح اإلسناد رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعبدوا الرمحن وأطعموا الطعام 
  وأفشوا السالم تدخلوا اجلنة بسالم 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
م قال إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من وعنه أيضا رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل - ١٣٩٣

باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك األشعري ملن هي يا رسول اهللا قال هي ملن أطاب الكالم وأطعم الطعام 
  وبات قائما والناس نيام 

  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة غرفا يرى  وعن أيب مالك األشعري - ١٣٩٤

  ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها اهللا تعاىل ملن أطعم الطعام وأفشى السالم وصلى بالليل والناس نيام 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 



صهيب فيك سرف يف الطعام فقال إين وعن محزة بن صهيب عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال عمر ل - ١٣٩٥
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول خياركم من أطعم الطعام 

  رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب ويف إسناده عبد اهللا بن حممد بن عقيل ومن ال حيضرين اآلن حاله 
عليه و سلم الكفارات إطعام الطعام وإفشاء وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ١٣٩٦

  السالم والصالة بالليل والناس نيام 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  قال اململي رضي اهللا عنه كيف وعبد اهللا بن أيب محيد متروك 
دينة اجنفل وعن عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه قال أول ما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل امل - ١٣٩٧

  الناس إليه فكنت فيمن جاءه فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب 
قال وكان أول ما مسعت من كالمه أن قال أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام 

  تدخلوا اجلنة بسالم 
  اكم وقال صحيح على شرط الشيخني رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه واحل

  اجنفل الناس باجليم أي أسرعوا ومضوا كلهم 
استثبته أي حتققته وتبينته وتقدمت أحاديث من هذا الباب يف الوضوء والصالة وغريمها ويأيت أحاديث أخر يف 

  السالم وطالقة الوجه إن شاء اهللا تعاىل 
   عليه و سلم قال من موجبات الرمحة إطعام املسلم املسكني وعن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا - ١٣٩٨

رواه احلاكم وصححه والبيهقي متصال ومرسال من طريقه أيضا إال أنه قال إن من موجبات املغفرة إطعام املسلم 
  السغبان وقال قال عبد الوهاب يعين اجلائع 

  نة إطعام املسلم السغبان ورواه أبو الشيخ يف كتاب الثواب إال أنه قال إن من موجبات اجل
  السغبان بالسني املهملة والغني املعجمة بعدمها باء موحدة 

وعن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا لرييب الحدكم التمرة  - ١٣٩٩
  واللقمة كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت يكون مثل أحد 

تقدم هو وحديث أيب برزة أيضا إن العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند اهللا عز و جل رواه ابن حبان يف صحيحه و
  حىت تكون مثل أحد 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل ليدخل  - ١٤٠٠
والزوجة املصلحة له واخلادم الذي يناول  بلقمة اخلبز وقبصة التمر ومثله مما ينفع املسكني ثالثة اجلنة اآلمر به

  املسكني 
  وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلمد هللا الذي مل ينس خدمنا 

  رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم وتقدم 
  القبصة بفتح القاف وضمها وبالصاد املهملة هي ما يتناوله اآلخذ برؤوس أصابعه الثالث 

 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعبد عابد من بين إسرائيل فعبد اهللا وعن أيب ذر رضي اهللا - ١٤٠١
يف صومعته ستني عاما وأمطرت األرض فاخضرت فأشرف الراهب من صومعته فقال لو نزلت فذكرت اهللا 



حىت غشيها مث  فازددت خريا فنزل ومعه رغيف أو رغيفان فبينما هو يف األرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه
  أغمي عليه فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفني مث مات فوزنت عبادة ستني سنة بتلك 

  الزنية فرجحت الزنية حبسناته مث وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

ء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا علمين وعن الرباء بن عازب قال جا - ١٤٠٢
عمال يدخلين اجلنة قال إن كنت أقصرت اخلطبة لقد أعرضت املسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فإن مل تطق ذلك 

  فأطعم اجلائع واسق الظمآن 
  احلديث 

  تق إن شاء اهللا تعاىل رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه والبيهقي ويأيت بتمامه يف الع
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أطعم أخاه حىت  - ١٤٠٣

  يشبعه وسقاه من املاء حىت يرويه باعده اهللا من النار سبع خنادق ما بني كل خندقني مسرية مخسمائة عام 
  حبان يف الثواب واحلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح اإلسناد رواه الطرباين يف الكبري وأبو الشيخ ابن 

  وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا  - ١٤٠٤
رواه أبو الشيخ يف الثواب والبيهقي واللفظ له واألصبهاين كلهم من رواية زريب مؤذن هشام عن أنس ولفظ أيب 

  الشيخ واألصبهاين قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من عمل أفضل من إشباع كبد جائع 
وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا مؤمن أطعم مؤمنا على جوع  - ١٤٠٥

ظمإ سقاه اهللا يوم القيامة من الرحيق املختوم وأميا  أطعمه اهللا يوم القيامة من مثار اجلنة وأميا مؤمن سقى مؤمنا على
  مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه اهللا يوم القيامة من حلل اجلنة 

  رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود 
ويأيت لفظه وقال الترمذي حديث غريب وقد روي موقوفا على أيب سعيد وهو أصح وأشبه ورواه ابن أيب الدنيا يف 

املعروف موقوفا على ابن مسعود ولفظه قال حيشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كتاب اصطناع 
  كانوا قط وأظمأ ما كانوا قط وأنصب ما كانوا قط فمن كسا هللا عز و جل كساه اهللا عز و جل ومن أطعم هللا عز 

هللا أغناه اهللا ومن عفا هللا عز و  وجل أطعمه اهللا عز و جل ومن سقى هللا عز و جل سقاه اهللا عز و جل ومن عمل
  جل أعفاه اهللا عز و جل 

  وروي مرفوعا هبذا اللفظ 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل يقول يوم  - ١٤٠٦

علمت أن عبدي فالنا القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدين قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني قال أما 
  مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده 

  يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمين 
قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه أما علمت أنك 

  لو أطعمته لوجدت ذلك عندي 
  يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين 



  ا رب وكيف أسقيك وأنت رب العاملني قال ي
  قال استسقاك عبدي فالن فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي 

  رواه مسلم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أصبح منكم اليوم  - ١٤٠٧

  م اليوم مسكينا فقال أبو بكر أنا صائما فقال أبو بكر رضي اهللا عنه أنا فقال من أطعم منك
قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا فقال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم ما اجتمعت هذه اخلصال قط يف رجل إال دخل اجلنة 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

رضي اهللا عنه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي األعمال أفضل  وروي عن عمر بن اخلطاب - ١٤٠٨
  قال إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة 

  رواه الطرباين يف األوسط ورواه أبو الشيخ يف الثواب من حديث ابن عمر بنحوه 
ر تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو ويف رواية له أحب األعمال إىل اهللا عز و جل سرو

  تقضي عنه دينا 
وروي عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أطعم مؤمنا حىت يشبعه  - ١٤٠٩

  من سغب أدخله اهللا بابا من أبواب اجلنة ال يدخله إال من كان مثله 
  رواه الطرباين يف الكبري 

  لسغب بفتح السني املهملة والغني املعجمة مجيعا هو اجلوع ا
وروي عن جعفر العبدي و احلسن قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل يباهي  - ١٤١٠

  مالئكته بالذين يطعمون الطعام من عبيده 
  رواه أبو الشيخ يف الثواب مرسال 

ي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من كن فيه وروي عن جابر بن عبد اهللا رض - ١٤١١
  نشر اهللا عليه كنفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إىل اململوك 

وثالث من كن فيه أظله اهللا عز و جل حتت عرشه يوم ال ظل إال ظله الوضوء يف املكاره واملشي إىل املساجد يف 
  إطعام اجلائع الظلم و

  رواه الترمذي بالثالث األول فقط وقال حديث غريب 
  رواه الشيخ يف الثواب وأبو القاسم األصبهاين بتمامه 

وعن علي رضي اهللا عنه قال ألن أمجع نفرا من إخواين على صاع أو صاعني من طعام أحب إيل من أن  - ١٤١٢
  أدخل سوقكم فأشتري رقبة فأعتقها 

  الثواب موقوفا عليه ويف إسناده ليث بن أيب سليم  رواه أبو الشيخ يف
وروي عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألن أطعم أخا يل يف اهللا  - ١٤١٣

لقمة أحب إيل من أن أتصدق على مسكني بدرهم وألن أعطي أخا يل يف اهللا درمها أحب إيل من أن أتصدق على 
  درهم مسكني مبائة 

  رواه أبو الشيخ أيضا فيه ولعله موقوف كالذي قبله 



وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رجالن سلكا مفازة عابد  - ١٤١٤
واآلخر به رهق فعطش العابد حىت سقط فجعل صاحبه ينظر إليه وهو صريع فقال واهللا إن مات هذا العبد الصاحل 

ماء ال أصيب من اهللا خريا أبدا ولئن سقيته مائي ألموتن فتوكل على اهللا وعزم فرش عليه من مائه  عطشا ومعي
وسقاه فضله فقام فقطع املفازة فيوقف الذي به رهق للحساب فيؤمر به إىل النار فتسوقه املالئكة فريى العابد فيقول 

على نفسي يوم املفازة فيقول بلى أعرفك فيقول  يا فالن أما تعرفين فيقول ومن أنت فيقول أنا فالن الذي آثرتك
  للمالئكة قفوا فيقفون فيجيء حىت يقف فيدعو ربه عز و جل 

  فيقول يا رب قد عرفت يده عندي وكيف آثرين على نفسه 
يا رب هبه يل فيقول هو لك فيجيء فيأخذ بيد أخيه فيدخله اجلنة فقلت أليب ظالل أحدثك أنس عن رسول اهللا 

  يه و سلم قال نعم صلى اهللا عل
رواه الطرباين يف األوسط وأبو ظالل امسه هالل بن سويد أو ابن أيب سويد وثقه البخاري وابن حبان ال غريه ورواه 
البيهقي يف الشعب عن أيب ظالل أيضا عن أنس بنحوه مث قال وهذا اإلسناد إن كان غري قوي فله شاهد من حديث 

  أيب سارة وهو متروك أنس مث روي بإسناده من طريق علي بن 
وعن ثابت البناين عن أنس رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رجال من أهل اجلنة  - ١٤١٥

يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار فيقول يا فالن هل تعرفين فيقول ال واهللا ما أعرفك من 
لدنيا فاستسقيتين شربة من ماء فسقيتك قال قد عرفت قال فاشفع يل هبا عند أنت فيقول أنا الذي مررت يب يف ا

  ربك 
قال فيسأل اهللا تعاىل جل ذكره فيقول إين أشرفت على النار فناداين رجل من أهلها فقال يل هل تعرفين قلت ال واهللا 

ك فاشفع يل عند ربك فشفعين ما أعرفك من أنت قال أنا الذي مررت يب يف الدنيا فاستسقيتين شربة من ماء فسقيت
  فيه فيشفعه اهللا فيأمر به فيخرج من النار 

رواه ابن ماجه ولفظه قال يصف الناس يوم القيامة صفوفا مث مير أهل اجلنة فيمر الرجل على الرجل من أهل النار 
  فيقول يا فالن أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة 

ل أما تذكر يوم ناولتك طهورا فيشفع له ومير الرجل على الرجل فيقول قال فيشفع له ومير الرجل على الرجل فيقو
  يا فالن أما تذكر يوم بعثتين حلاجة كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له 

  رواه األصبهاين بنحو ابن ماجه 
  قوله به رهق بفتح الراء واهلاء بعدمها قاف أي غشيان للمحارم وارتكاب للطغيان واملفاسد 

الضيب أن رجال أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أخربين بعمل يقربين من اجلنة وعن كدير  - ١٤١٦
  ويباعدين من النار فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أو مها أعملتاك قال نعم قال تقول 

  العدل وتعطي الفضل 
  قال واهللا ال أستطيع أن أقول العدل كل ساعة وما أستطيع أن أعطي الفضل 

  ل فتطعم الطعام وتفشي السالم قال هذه أيضا شديدة قا
  قال فهل لك إبل قال نعم 

قال فانظر إىل بعري من إبلك وسقاء مث اعمد إىل أهل بيت ال يشربون املاء إال غبا فاسقهم فلعلك ال يهلك بعريك 



  وال ينخرق سقاؤك حىت جتب لك اجلنة 
  لك بعريه حىت قتل شهيدا قال فانطلق األعرايب يكرب فما اخنرق سقاؤه وال ه

رواه الطرباين والبيهقي ورواه الطرباين إىل كدير رواة الصحيح ورواه ابن خزمية يف صحيحه باختصار وقال لست 
  أقف على مساع أيب إسحاق هذا اخلرب من كدير 

  قال احلافظ قد مسعه أبو إسحاق من كدير ولكن احلديث مرسل 
أخرج حديثه يف صحيحه وإمنا هو تابعي شيعي تكلم فيه البخاري والنسائي وقد توهم ابن خزمية أن لكدير صحبة ف

  وقواه أبو حامت وغريه وقد عده مجاعة من الصحابة ومها منهم وال يصح واهللا أعلم 
  أعملتاك أي بعثتاك واستعملتاك ومحلتاك على اإلتيان والسؤال وقوله ال يشربون املاء إال غبا 

  الباء املوحدة أي يوما دون يوم بكسر الغني املعجمة وتشديد 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال ما عمل إن عملت به  - ١٤١٧

  دخلت اجلنة قال أنت ببلد جيلب به املاء قال نعم 
  نة قال فاشتر هبا سقاء جديدا مث اسق فيها حىت خترقها فإنك لن خترقها حىت تبلغ هبا عمل اجل

  رواه الطرباين يف الكبري ورواة إسناده ثقات إال حيىي احلماين 
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أنزع  - ١٤١٨

صلى اهللا عليه يف حوضي حىت إذا مألته إلبلي ورد علي البعري لغريي فسقيته فهل يف ذلك من أجر فقال رسول اهللا 
  و سلم إن يف كل ذات كبد 

  أجرا 
  رواه أمحد ورواته ثقات مشهورون 

  وعن حممود بن الربيع أن سراقة بن جعشم  - ١٤١٩
  قال يا رسول اهللا الضالة ترد على حوضي فهل يل فيها من أجر إن سقيتها 

  قال اسقها فإن يف كل ذات كبد حراء أجرا 
بن ماجه والبيهقي كالمها عن عبد الرمحن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه ا

  سراقة بن جعشم رضي اهللا عنه 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بينما رجل ميشي بطريق اشتد  - ١٤٢٠

لثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا عليه احلر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب مث خرج فإذا كلب يلهث يأكل ا
الكلب من العطش مثل الذي كان مين فنزل البئر فمأل خفه ماء مث أمسكه بفيه حىت رقي فسقى الكلب فشكر اهللا 

  له فغفر له 
  قالوا يا رسول اهللا إن لنا يف البهائم أجرا فقال يف كل كبد رطبة أجر 

  بان يف صحيحه إال أنه قال فشكر اهللا له فأدخله اجلنة رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ح
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبع جتري للعبد بعد موته  - ١٤٢١

وهو يف قربه من علم علما أو كرى هنرا أو حفر بئرا أو غرس خنال أو بىن مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا 
  ه بعد موته يستغفر ل

  رواه البزار وأبو نعيم يف احللية وقال هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن العزرمي 



قال احلافظ تقدم أن ابن ماجه رواه من حديث أيب هريرة بإسناد حسن لكن مل يذكر ابن ماجه غرس النخل وال 
  حفر البئر وذكر موضعهما الصدقة وبيت ابن السبيل 

  ابن خزمية يف صحيحه مل يذكر فيه املصحف وقال أو هنرا أكراه ورواه 
  يعين حفره 
  وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس صدقة أعظم أجرا من ماء  - ١٤٢٢

  رواه البيهقي 
سول اهللا إن أمي توفيت ومل وعن أنس رضي اهللا عنه أن سعدا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا ر - ١٤٢٣

  توص أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم وعليك باملاء 
  رواه الطرباين يف األوسط ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

  وعن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا إن أمي ماتت فأي  - ١٤٢٤

  الصدقة أفضل قال املاء فحفر بئرا وقال هذه ألم سعد 
أبو داود واللفظ له وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه إال أنه قال إن صح اخلرب وابن حبان يف صحيحه ولفظه رواه 

  قلت يا رسول اهللا أي الصدقة أفضل قال سقي املاء 
  واحلاكم بنحو ابن حبان وقال صحيح على شرطهما 

رووه عن سعيد بن املسيب عن سعد ومل  قال اململي احلافظ رمحه اهللا بل هو منقطع اإلسناد عند الكل فإهنم كلهم
يدركه فإن سعدا تويف بالشام سنة مخس عشرة وقيل سنة أربع عشرة ومولد سعيد بن املسيب سنة مخس عشرة 

ورواه أبو داود أيضا والنسائي وغريمها عن احلسن البصري عن سعد ومل يدركه أيضا فإن مولد احلسن سنة إحدى 
  ريه عن أيب إسحاق السبيعي عن رجل عن سعد واهللا أعلم وعشرين ورواه أبو داود أيضا وغ

وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من حفر ماء مل تشرب منه كبد حرى  - ١٤٢٥
  من جن وال إنس وال طائر إال آجره اهللا يوم القيامة 

  رواه البخاري يف تارخيه وابن خزمية يف صحيحه 
بن احلسن بن شقيق قال مسعت ابن املبارك وسأله رجل يا أبا عبد الرمحن قرحة خرجت يف  وعن علي - ١٤٢٦

  ركبيت منذ سبع سنني وقد عاجلت بأنواع العالج وسألت األطباء فلم أنتفع به 
قال اذهب فانظر موضعا حيتاج الناس املاء فاحفر هناك بئرا فإين أرجو أن تنبع هناك عني وميسك عنك الدم ففعل 

  جل فربأ الر
رواه البيهقي وقال ويف هذا املعىن حكاية شيخنا احلاكم أيب عبد اهللا رمحه اهللا فإنه قرح وجهه وعاجله بأنواع املعاجلة 
فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة فسأل األستاذ اإلمام أبا عثمان الصابوين أن يدعو له يف جملسه يوم اجلمعة فدعا 

ان يوم اجلمعة األخرى ألقت امرأة يف اجمللس رقعة بأهنا عادت إىل بيتها واجتهدت يف له وأكثر الناس التأمني فلما ك
الدعاء للحاكم أيب عبد اهللا تلك الليلة فرأت يف منامها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأنه يقول هلا قويل أليب 

  عبد اهللا يوسع املاء على املسلمني فجئت بالرقعة إىل احلاكم فأمر 

بنيت على باب داره وحني فرغوا من بنائها أمر بصب املاء فيها وطرح اجلمد يف املاء وأخذ الناس يف بسقاية 
الشرب فما مر عليه أسبوع حىت ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إىل أحسن ما كان وعاش بعد ذلك 



  سنني 
  فصل 
 عليه و سلم ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ١٤٢٧

  وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل على فضل ماء بفالة مينعه ابن السبيل 
  زاد يف رواية يقول اهللا له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما مل تعمل يداك احلديث 

  يأيت بتمامه إن شاء اهللا تعاىل رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه و
وعن امرأة يقال هلا هبيسة عن أبيها قالت استأذن أيب النيب صلى اهللا عليه و سلم فدخل بينه وبني قميصه  - ١٤٢٨

  فجعل يقبل ويلتزم مث قال يا نيب اهللا ما الشيء الذي ال حيل منعه قال املاء 
  لح قال يا نيب اهللا ما الشيء الذي ال حيل منعه قال امل

  قال يا نيب اهللا ما الشيء الذي ال حيل منعه قال أن تفعل اخلري خري لك 
  رواه أبو داود 

وروي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت يا رسول اهللا ما الشيء الذي ال حيل منعه قال املاء وامللح  - ١٤٣٠
  والنار 

لنار قال يا محرياء من أعطى نارا فكأمنا تصدق جبميع قالت قلت يا رسول اهللا هذا املاء وقد عرفناه فما بال امللح وا
  ما 

أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأمنا تصدق جبميع ما طيبت تلك امللح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث 
  يوجد املاء فكأمنا أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث ال يوجد املاء فكأمنا أحياها 

  رواه ابن ماجه 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلمون شركاء يف  - ١٤٣١

  ثالث يف املاء والكإل والنار ومثنه حرام 
  قال أبو سعيد يعين املاء اجلاري 

  رواه ابن ماجه أيضا 
  الكأل بفتح الكاف والالم بعدمها مهزة غري ممدود هو العشب رطبه ويابسه 

  لترغيب يف شكر املعروف ومكافأة فاعله والدعاء له وما جاء فيمن مل يشكر ما أويل إليه ا - ٥
عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من استعاذ باهللا  - ١٤٣٢

كافئوه فإن مل جتدوا فادعوا له فأعيذوه ومن سألكم باهللا فأعطوه ومن استجار باهللا فأجريوه ومن أتى إليكم معروفا ف
  حىت تعلموا أن قد كافأمتوه 

رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما ورواه الطرباين يف 
 األوسط خمتصرا قال من اصطنع إليكم معروفا فجازوه فإن عجزمت عن جمازاته فادعوا له حىت تعلموا أن قد شكرمت

  فإن اهللا شاكر حيب الشاكرين 
وعن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن مل جيد  - ١٤٣٣

  فليثن فإن من أثىن فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن حتلى مبا مل يعط كان كالبس ثويب زور 
  غريب ورواه رواه الترمذي عن أيب الزبري عنه وقال حديث حسن 



أبو داود عن رجل عن جابر وقال هو شرحبيل بن سعد ورواه ابن حبان يف صحيحه عن شرحبيل عنه ولفظه من 
  أويل معروفا فلم جيد له جزاء إال الثناء فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ومن حتلى بباطل فهو كالبس ثويب زور 

  قال احلافظ وشرحبيل بن سعد تأيت ترمجته 
  يدة أليب داود من أبلي فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ويف رواية ج

  قوله من أبلي أي من أنعم عليه واإلبالء اإلنعام 
وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صنع إليه معروف فقال  - ١٤٣٤

  لفاعله جزاك اهللا خريا فقد أبلغ يف الثناء 
  أويل معروفا أو أسدي إليه معروف فقال للذي أسداه جزاك اهللا خريا فقد أبلغ يف الثناء ويف رواية من 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
قال احلافظ وقد أسقط من بعض نسخ الترمذي ورواه الطرباين يف الصغري خمتصرا إذا قال الرجل جزاك اهللا خريا 

  فقد أبلغ يف الثناء 
قيس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أشكر الناس هللا تبارك وعن األشعث بن  - ١٤٣٥

  وتعاىل أشكرهم للناس 
  ويف رواية ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس 

  رواه أمحد ورواته ثقات ورواه الطرباين من حديث أسامة بن زيد بنحو األوىل 
صلى اهللا عليه و سلم قال من أيت إليه معروف فليكاىفء به وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا  - ١٤٣٦

  ومن مل يستطع فليذكره فإن من ذكره فقد شكره ومن تشبع مبا مل يعط فهو كالبس ثويب زور 
  رواه أمحد ورواته ثقات إال صاحل بن أيب األخضر 

  ن ال يشكر الناس وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يشكر اهللا م
  رواه أبو داود والترمذي وقال صحيح 

قال احلافظ روي هذا احلديث برفع اهللا وبرفع الناس وروي أيضا بنصبهما وبرفع اهللا ونصب الناس وعكسه أربع 
  روايات 
وروي عن طلحة يعين ابن عبيد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أويل  - ١٤٣٨

  معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره 
  رواه الطرباين ورواه ابن أيب الدنيا من حديث عائشة رضي اهللا عنها 

وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يشكر القليل مل  - ١٤٣٩
  هللا والتحدث بنعمة اهللا شكر وتركها كفر واجلماعة رمحة والفرقة عذاب يشكر الكثري ومن مل يشكر الناس مل يشكر ا

  رواه عبد اهللا بن أمحد يف زوائده بإسناد ال بأس به ورواه ابن أيب الدنيا يف كتاب اصطناع املعروف باختصار 
نا قوما أحسن وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال املهاجرون يا رسول اهللا ذهب األنصار باألجر كله ما رأي - ١٤٤٠

  بذال لكثري وال أحسن مواساة يف قليل منهم ولقد كفونا املؤنة 
  قال أليس تثنون عليهم به وتدعون هلم قالوا بلى قال فذاك بذاك 

  رواه أبو داود والنسائي واللفظ له 



  كتاب الصوم الترغيب يف الصوم مطلقا وما جاء يف فضله وفضل دعاء الصائم

اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل كل عمل ابن  عن أيب هريرة رضي - ١٤٤١
آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه 

هللا من ريح املسك أحد أو قاتله فليقل إين صائم إين صائم والذي نفس حممد بيده خللوف الصائم أطيب عند ا
  للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه 

  رواه البخاري واللفظ له ومسلم 
  ويف رواية للبخاري يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام يل وأنا أجزي به واحلسنة بعشر أمثاهلا  - ١٤٤٢
  عف احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ويف رواية ملسلم كل عمل ابن آدم يضا - ١٤٤٣

قال اهللا تعاىل إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة 
  عند لقاء ربه وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك 

  و جل فجزاه فرح  ويف أخرى له أيضا و البن خزمية وإذا لقي اهللا عز - ١٤٤٤

  احلديث 
  ورواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي مبعناه مع اختالف بينهم يف األلفاظ 

ويف رواية للترمذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثاهلا إىل  - ١٤٤٥
ف الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك وإن سبعمائة ضعف والصوم يل وأنا أجزي به والصوم جنة من النار وخللو

  جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إين صائم إين صائم 
ويف رواية البن خزمية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين قال اهللا عز و جل كل عمل ابن آدم له  - ١٤٤٦

خللوف الصائم أطيب عند اهللا يوم القيامة من إال الصوم فهو يل وأنا أجزي به الصيام جنة والذي نفس حممد بيده 
  ريح املسك 

  للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه 
  ويف أخرى له قال كل عمل ابن آدم له احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف  - ١٤٤٧

ب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع قال اهللا إال الصوم فهو يل وأنا أجزي به يدع الطعام من أجلي ويدع الشرا
زوجته من أجلي وخللوف الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك وللصائم فرحتان فرحة حني يفطر وفرحة حني 

  يلقى ربه 
الرفث بفتح الراء والفاء يطلق ويراد به اجلماع ويطلق ويراد به الفحش ويطلق ويراد به خطاب الرجل واملرأة فيما 

  يتعلق باجلماع 
  وقال كثري من العلماء إن املراد به يف هذا احلديث الفحش ورديء الكالم 

  واجلنة بضم اجليم هو ما جينك 
  أي يسترك ويقيك مما ختاف ومعىن احلديث إن الصوم يستر صاحبه وحيفظه من الوقوع يف املعاصي 

  واخللوف بفتح اخلاء املعجمة وضم الالم هو تغري رائحة الفم من الصوم 
فيان بن عيينة عن قوله تعاىل كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل فقال إذا كان يوم القيامة حياسب اهللا وسئل س

  عز و جل عبده ويؤدي ما عليه من املظامل من سائر عمله حىت ال يبقى إال الصوم فيتحمل اهللا 



  ما بقي عليه من املظامل ويدخله بالصوم اجلنة هذا كالمه وهو غريب 
   هذه اللفظة أوجه كثرية ليس هذا موضع استيفائها ويف معىن

وتقدم حديث احلارث األشعري فيه وآمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل يف عصابة معه صرة مسك كلهم حيب 
  أن جيد رحيها وإن الصيام أطيب عند اهللا من ريح املسك 

  هللا من ريح املسك احلديث رواه الترمذي وصححه إال أنه قال وإن ريح الصائم أطيب عند ا
  وابن خزمية يف صحيحه واللفظ له وابن حبان واحلاكم وتقدم بتمامه يف االلتفات يف الصالة 

وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األعمال عند اهللا عز و  - ١٤٤٨
مل بسبعمائة وعمل ال يعلم ثواب عامله إال اهللا جل سبع عمالن موجبان وعمالن بأمثاهلما وعمل بعشر أمثاله وع

عز و جل فأما املوجبان فمن لقي اهللا يعبده خملصا ال يشرك به شيئا وجبت له اجلنة ومن لقي اهللا قد أشرك به 
وجبت له النار ومن عمل سيئة جزي هبا ومن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها جزي مثلها ومن عمل حسنة جزي 

اله يف سبيل اهللا ضعفت له نفقته الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة والصيام هللا عز و جل ال عشرا ومن أنفق م
  يعلم ثواب عامله إال اهللا عز و جل 

  رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي وهو يف صحيح ابن حبان من حديث حرمي بن فاتك بنحوه مل يذكر فيه الصوم 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة بابا يقال له الريان  وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه - ١٤٤٩

  يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه أحد غريهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي 

  وزاد ومن دخله مل يظمأ أبدا 
  خل أحدهم أغلق من دخل شرب ومن شرب مل يظمأ أبدا وابن خزمية يف صحيحه إال أنه قال فإذا د

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغزوا تغنموا  - ١٤٥٠

  وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا 
  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات 

  نة وحصن حصني من النار وروي عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الصيام ج - ١٤٥١
  رواه أمحد بإسناد حسن والبيهقي 

  وعن جابر رضي اهللا عنه عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الصيام جنة يستجن هبا العبد من النار  - ١٤٥٢
  رواه أمحد بإسناد حسن والبيهقي 

 عليه و سلم يقول الصيام جنة وعن عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا - ١٤٥٣
  من النار كجنة أحدكم من القتال وصيام حسن ثالثة أيام من كل شهر 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
  وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له أال أدلك على أبواب اخلري  - ١٤٥٤

  قلت بلى يا رسول اهللا 
  ة تطفىء اخلطيئة كما يطفىء املاء النار قال الصوم جنة والصدق

  رواه الترمذي يف حديث وصححه ويأيت بتمامه يف الصمت إن شاء اهللا وتقدم حديث كعب بن عجرة وغريه مبعناه 
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الصيام والقرآن يشفعان  - ١٤٥٥



  يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعين فيه للعبد يوم القيامة 
  ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعين فيه قال فيشفعان 

رواه أمحد والطرباين يف الكبري ورجاله حمتج هبم يف الصحيح ورواه ابن أيب الدنيا يف كتاب اجلوع وغريه بإسناد 
  حسن واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

ن سلمة بن قيصر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صام يوما ابتغاء وجه وع - ١٤٥٦
  اهللا باعده اهللا من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حىت مات هرما 

  رواه أبو يعلى والبيهقي ورواه الطرباين فسماه سالمة بزيادة ألف ويف إسناده عبد اهللا بن هليعة ورواه 

  ر من حديث أيب هريرة ويف إسناده رجل مل يسم أمحد والبزا
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن رجال صام يوما تطوعا مث  - ١٤٥٧

  أعطي ملء األرض ذهبا مل يستوف ثوابه دون يوم احلساب 
  رواه أبو يعلى والطرباين ورواته ثقات إال ليث بن أيب سليم 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث أبا موسى على سرية يف البحر  - ١٤٥٨
فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع يف ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخربكم بقضاء قضاه 

  اهللا على نفسه فقال أبو موسى أخربنا إن كنت خمربا 
   تبارك وتعاىل قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له يف يوم صائف سقاه اهللا يوم العطش قال إن اهللا

رواه البزار بإسناد حسن إن شاء اهللا ورواه ابن أيب الدنيا من حديث لقيط عن أيب بردة عن أيب موسى بنحوه إال أنه 
ار كان حقا على اهللا عز و جل أن يرويه قال فيه قال إن اهللا تعاىل قضى على نفسه أنه من عطش نفسه هللا يف يوم ح

  يوم القيامة 
  قال وكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد احلر الذي يكاد اإلنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه 

  الشراع بكسر الشني املعجمة هو قلع السفينة الذي يصفقه الريح فتمشي 
اهللا عليه و سلم لكل شيء زكاة وزكاة  وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى - ١٤٥٩

  اجلسد الصوم والصيام نصف الصرب 
  رواه ابن ماجه 

وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال أسندت النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل صدري فقال من قال ال إله إال  - ١٤٦٠
من تصدق بصدقة ابتغاء وجه اهللا اهللا ختم له هبا دخل اجلنة ومن صام يوما ابتغاء وجه اهللا ختم له به دخل اجلنة و

  ختم له هبا دخل اجلنة 
رواه أمحد بإسناد ال بأس به واألصبهاين ولفظه يا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به وجه اهللا عز و جل أدخله اهللا 

  اجلنة 

   وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا مرين بعمل قال عليك بالصوم فإنه ال عدل له
  قلت يا رسول اهللا مرين بعمل قال عليك بالصوم فإنه ال عدل له 
  قلت يا رسول اهللا مرين بعمل قال عليك بالصوم فإنه ال مثل له 

  رواه النسائي وابن خزمية يف صحيحه هكذا بالتكرار وبدونه وللحاكم وصححه 



ت يا رسول اهللا مرين بأمر ينفعين اهللا ويف رواية للنسائي قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقل - ١٤٦٢
  به قال عليك بالصيام فإنه ال مثل له 

ورواه ابن حبان يف صحيحه يف حديث قال قلت يا رسول اهللا دلين على عمل أدخل به اجلنة قال عليك بالصوم فإنه 
  ال مثل له 

  قال فكان أبو أمامة ال يرى يف بيته الدخان هنارا إال إذا نزل هبم ضيف 
وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد يصوم يوما يف سبيل  - ١٤٦٣

  اهللا تعاىل إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفا 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

هللا عليه و سلم من صام يوما يف سبيل اهللا وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى ا - ١٤٦٤
  جعل اهللا بينه وبني النار خندقا كما بني السماء واألرض 

  رواه الطرباين يف األوسط والصغري بإسناد حسن 
وعن عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوما يف سبيل اهللا  - ١٤٦٥

  ة مائة عام بعدت منه النار مسري
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسناد ال بأس به 

وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوما يف سبيل اهللا يف  - ١٤٦٦
  غري رمضان بعد من النار مائة عام سري املضمر اجلواد 

  رواه أبو يعلى من طريق زبان بن فائد 

أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صام يوما يف سبيل اهللا زحزح اهللا وجهه وعن 
  عن النار بذلك اليوم سبعني خريفا 

رواه النسائي بإسناد حسن والترمذي من رواية ابن هليعة وقال حديث غريب ورواه ابن ماجه من رواية عبد اهللا بن 
  قية اإلسناد ثقات عبد العزيز الليثي وب

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صام يوما يف سبيل اهللا جعل اهللا بينه  - ١٤٦٨
  وبني النار خندقا كما بني السماء واألرض 

اه الطرباين رواه الترمذي من رواية الوليد بن مجيل عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة وقال حديث غريب ورو
  إال أنه قال من صام يوما يف سبيل اهللا بعد اهللا وجهه عن النار مسرية مائة عام ركض الفرس اجلواد املضمر 

  وقد ذهب طوائف من العلماء إىل أن هذه األحاديث جاءت يف فضل الصوم يف اجلهاد 
ا كان خالصا لوجه اهللا تعاىل ويأيت وبوب على هذا الترمذي وغريه وذهبت طائفة إىل أن كل الصوم يف سبيل اهللا إذ

  باب يف الصوم يف اجلهاد إن شاء اهللا تعاىل 
  فصل 
عن عبد اهللا يعين ابن أيب مليكة عن عبد اهللا يعين ابن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما قال قال رسول  - ١٤٦٩

 يقول عند فطره اللهم إين أسألك اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد قال ومسعت عبد اهللا
  برمحتك اليت وسعت كل شيء أن تغفر يل 

  زاد يف رواية ذنويب 



  رواه البيهقي عن إسحاق بن عبيد اهللا عنه وإسحاق هذا مدين ال يعرف واهللا أعلم 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال ترد دعوهتم  - ١٤٧٠

الصائم حني يفطر واإلمام العادل ودعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام وتفتح هلا أبواب السماء ويقول الرب 
  وعزيت وجاليل ألنصرنك ولو بعد حني 

رواه أمحد يف حديث والترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما إال أهنم قالوا 
  حىت يفطر 
بزار خمتصرا ثالث حق على اهللا أن ال يرد هلم دعوة الصائم حىت يفطر واملظلوم حىت ينتصر واملسافر حىت ورواه ال

  يرجع 
  الترغيب يف صيام رمضان احتسابا وقيام ليله سيما ليلة القدر وما جاء يف فضله  - ٢

ة القدر إميانا واحتسابا غفر عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قام ليل - ١٤٧١
  له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه خمتصرا 
دم ويف رواية للنسائي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تق - ١٤٧٢

  من ذنبه ومن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
  قال ويف حديث قتيبة وما تأخر 

قال احلافظ انفرد هبذه الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفيان وهو ثقة ثبت وإسناده على شرط الصحيح ورواه أمحد 
  أو إرساله بالزيادة بعد ذكر الصوم بإسناد حسن إال أن محادا شك يف وصله 

قال اخلطايب قوله إميانا واحتسابا أي نية وعزمية وهو أن يصومه على التصديق والرغبة يف ثوابه طيبة به نفسه غري 
  كاره له وال مستثقل لصيامه وال مستطيل أليامه لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب 

  الن حيتسب األخبار ويتحسبها أي يتطلبها وقال البغوي قوله احتسابا أي طلبا لوجه اهللا تعاىل وثوابه يقال ف
وعنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرغب يف قيام رمضان من غري أن يأمرهم بعزمية مث يقول  - ١٤٧٣

  من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صام رمضان وعرف وعن أيب  - ١٤٧٤
  حدوده وحتفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله 

  رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أدرك شهر رمضان مبكة فصامه  - ١٤٧٥

م منه ما تيسر كتب اهللا له مائة ألف شهر رمضان فيما سواه وكتب له بكل يوم عتق رقبة وبكل ليلة عتق رقبة وقا
  وكل يوم محالن فرس يف سبيل اهللا ويف كل يوم حسنة ويف كل ليلة حسنة 

  رواه ابن ماجه وال حيضرين اآلن سنده 
صلى اهللا عليه و سلم أعطيت أميت مخس خصال وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا  - ١٤٧٦

يف رمضان مل تعطهن أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك وتستغفر هلم احليتان حىت يفطروا 



ويزين اهللا عز و جل كل يوم جنته مث يقول يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم املؤنة ويصريوا إليك وتصفد فيه 
   فال خيلصوا فيه إىل ما كانوا خيلصون إليه يف غريه ويغفر هلم يف آخر ليلة مردة الشياطني

  قيل يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهي ليلة القدر قال ال ولكن العامل إمنا يوىف أجره إذا قضى 

  عمله 
  تغفر هلم املالئكة رواه أمحد والبزار والبيهقي ورواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب إال أن عنده وتس

  بدل احليتان 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أعطيت أميت يف شهر  - ١٤٧٧

  رمضان مخسا مل يعطهن نيب قبلي 
  بدا أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر اهللا عز و جل إليهم ومن نظر اهللا إليه مل يعذبه أ

  وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حني ميسون أطيب عند اهللا من ريح املسك 
  وأما الثالثة فإن املالئكة تستغفر هلم يف كل يوم وليلة 

وأما الرابعة فإن اهللا عز و جل يأمر جنته فيقول هلا استعدي وتزيين لعبادي أوشك أن يسترحيوا من تعب الدنيا إىل 
  داري وكراميت 

  مسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر اهللا هلم مجيعا وأما اخلا
  فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر فقال ال أمل تر إىل العمال يعملون فإذا فرغوا من أعماهلم وفوا أجورهم 

  رواه البيهقي وإسناده مقارب أصلح مما قبله 
قال الصلوات اخلمس واجلمعة إىل وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١٤٧٨

  اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 
  رواه مسلم 

قال احلافظ وتقدم أحاديث كثرية يف كتاب الصالة وكتاب الزكاة تدل على فضل صوم رمضان فلم نعدها لكثرهتا 
  فمن أراد شيئا من ذلك فلرياجع مظانه 

ة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احضروا املنرب فحضرنا وعن كعب بن عجر - ١٤٧٩
فلما ارتقى درجة قال آمني فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمني فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمني فلما نزل قلنا يا 

م عرض يل فقال بعد من أدرك رمضان رسول اهللا لقد مسعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جربيل عليه السال
فلم يغفر له قلت آمني فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمني فلما رقيت الثالثة 

  قال بعد من أدرك أبويه الكرب عنده أو أحدمها فلم يدخاله اجلنة قلت آمني 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

احلويرث عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنرب وعن احلسن بن مالك بن 
  فلما رقي عتبة 

قال آمني مث رقي أخرى فقال آمني مث رقي عتبة ثالثة فقال آمني مث قال أتاين جربيل عليه السالم فقال يا حممد من 
درك والديه أو أحدمها فدخل النار فأبعده اهللا فقلت أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده اهللا فقلت آمني قال ومن أ

  آمني 



  قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده اهللا فقلت آمني 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صعد املنرب فقال آمني  - ١٤٨١
  آمني 
  آمني 

املنرب فقلت آمني آمني آمني فقال إن جربيل عليه السالم أتاين فقال من أدرك شهر قيل يا رسول اهللا إنك صعدت 
  رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده اهللا قل آمني فقلت آمني 

  احلديث رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 
 عليه و سلم إذا كان أول ليلة وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ١٤٨٢

من رمضان فتحت أبواب السماء فال يغلق منها باب حىت يكون آخر ليلة من رمضان وليس عبد مؤمن يصلي يف 
ليلة فيها إال كتب اهللا له ألفا ومخسمائة حسنة بكل سجدة وبىن له بيتا يف اجلنة من ياقوتة محراء هلا ستون ألف باب 

ح بياقوتة محراء فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إىل مثل ذلك لكل باب قصر من ذهب موش
اليوم من شهر رمضان واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صالة الغداة إىل أن توارى باحلجاب وكان له بكل 

  سجدة يسجدها يف شهر رمضان بليل أو هنار شجرة يسري الراكب يف ظلها مخسمائة عام 
  البيهقي وقال قد روينا يف األحاديث املشهورة ما يدل على هذا أو لبعض معناه كذا قال رمحه اهللا  رواه

وعن سلمان رضي اهللا عنه قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آخر يوم من شعبان قال يا  - ١٤٨٣
جعل اهللا صيامه فريضة وقيام ليله أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خري من ألف شهر شهر 

تطوعا من تقرب فيه خبصلة من اخلري كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعني 
فريضة فيما سواه وهو شهر الصرب والصرب ثوابه اجلنة وشهر املواساة وشهر يزاد يف رزق املؤمن فيه من فطر فيه 

  تق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غري أن ينقص من أجره صائما كان مغفرة لذنوبه وع

  شيء 
قالوا يا رسول اهللا ليس كلنا جيد ما يفطر الصائم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطي اهللا هذا الثواب من 

ق من النار من فطر صائما على مترة أو على شربة ماء أو مذقة لنب وهو شهر أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عت
خفف عن مملوكه فيه غفر اهللا له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من أربع خصال خصلتني ترضون هبما ربكم 

  وخصلتني ال غناء بكم عنهما 
فأما اخلصلتان اللتان ترضون هبما ربكم فشهادة أن ال إله إال اهللا وتستغفرونه وأما اخلصلتان اللتان ال غناء بكم 

  عنهما 
  ون اهللا اجلنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه اهللا من حوضي شربة ال يظمأ حىت يدخل اجلنة فتسأل

رواه ابن خزمية يف صحيحه مث قال صح اخلرب ورواه من طريق البيهقي ورواه أبو الشيخ ابن حبان يف الثواب 
  باختصار عنهما 

 عليه و سلم من فطر صائما يف شهر رمضان من كسب ويف رواية اليب الشيخ قال رسول اهللا صلى اهللا - ١٤٨٤
حالل صلت عليه املالئكة ليايل رمضان كلها وصافحه جربائيل عليه السالم ليلة القدر ومن صافحه جربائيل عليه 

  السالم يرق قلبه وتكثر دموعه 



  قال فقلت يا رسول اهللا أفرأيت من مل يكن عنده قال فقبضة من طعام 
  يكن عنده لقمة خبز قال فمذقة من لنب قلت أفرأيت إن مل 

  قال أفرأيت إن مل تكن عنده قال فشربة من ماء 
قال احلافظ ويف أسانيدهم علي بن زيد بن جدعان ورواه ابن خزمية أيضا والبيهقي باختصار عنه من حديث أيب 

  هريرة ويف إسناده كثري بن زيد 
هللا صلى اهللا عليه و سلم أظلكم شهركم هذا مبحلوف وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول ا - ١٤٨٥

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مر باملسلمني شهر خري هلم منه وال مر باملنافقني شهر شر هلم منه مبحلوف 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله 

ن املؤمن يعد فيه القوت من النفقة للعبادة ويعد فيه املنافق اتباع غفالت املؤمنني واتباع عوراهتم فغنم يغنمه وذلك أ
  املؤمن وقال بندار يف حديثه فهو غنم للمؤمنني يغتنمه الفاجر 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه وغريه 
و سلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٤٨٦

  اجلنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطني 
  رواه البخاري ومسلم 

  ويف رواية ملسلم فتحت أبواب الرمحة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطني 
ن أيب رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي كلهم من رواية أيب بكر بن عياش عن األعمش ع

صاحل عن أيب هريرة ولفظهم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلن وقال ابن خزمية 
الشياطني مردة اجلن بغري واو وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها باب 

  هللا عتقاء من النار وذلك كل ليلة وينادي مناد يا باغي اخلري أقبل ويا باغي الشر أقصر و
  قال الترمذي حديث غريب ورواه النسائي واحلاكم بنحو هذا اللفظ وقال احلاكم صحيح على شرطهما 

  صفدت بضم الصاد وتشديد الفاء أي شدت باألغالل 
ول ليلة من وروي عن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان أ - ١٤٨٨

شهر رمضان نظر اهللا إىل خلقه وإذا نظر اهللا إىل عبد مل يعذبه أبدا وهللا يف كل يوم ألف ألف عتيق من النار فإذا 
كانت ليلة تسع وعشرين أعتق اهللا فيها مثل مجيع ما أعتق يف الشهر كله فإذا كانت ليلة الفطر ارجتت املالئكة 

فه الواصفون فيقول للمالئكة وهم يف عيدهم من الغد يا معشر املالئكة يوحى وجتلى اجلبار تعاىل بنوره مع أنه ال يص
  إليهم ما جزاء األجري إذا وىف عمله تقول املالئكة يوىف أجره فيقول اهللا تعاىل أشهدكم أين قد غفرت هلم 

  رواه األصبهاين 
ر رمضان شهر مبارك فرض اهللا وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاكم شه - ١٤٨٩

عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب اجلحيم وتغل فيه مردة الشياطني هللا فيه ليلة خري من ألف 
  شهر من حرم خريها فقد حرم 

  رواه النسائي والبيهقي كالمها عن أيب قالبة عن أيب هريرة ومل يسمع منه فيما أعلم 
  لشياطني يف شهر رمضان حيتمل أن يكون املراد به أيامه قال احلليمي وتصفيد ا



خاصة وأراد الشياطني اليت مسترقة السمع أال تراه قال مردة الشياطني ألن شهر رمضان كان وقتا لنزول القرآن 
   ٧إىل السماء الدنيا وكانت احلراسة قد وقعت بالشهب كما قال تعاىل وحفظا من كل شيطان مارد الصافات 

  لتصفيد يف شهر رمضان مبالغة يف احلفظ واهللا أعلم وحيتمل أن يكون املراد أيامه وبعده فزيدوا ا
واملعىن أن الشياطني ال خيلصون فيه من إفساد الناس إىل ما كانوا خيلصون إليه يف غريه الشتغال املسلمني بالصيام 

  الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن وسائر العبادات 
ة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوما وحضر رمضان وعن عباد - ١٤٩٠

أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم اهللا فيه فينزل الرمحة وحيط اخلطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر اهللا تعاىل إىل 
  ه رمحة اهللا عز و جل تنافسكم فيه ويباهي بكم مالئكته فأروا اهللا من أنفسكم خريا فإن الشقي من حرم في

  رواه الطرباين ورواته ثقات إال أن حممد بن قيس ال حيضرين فيه جرح وال تعديل 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال دخل رمضان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذا  - ١٤٩١

   حيرم خريها إال حمروم الشهر قد حضركم وفيه ليلة خري من ألف شهر من حرمها فقد حرم اخلري كله وال
  رواه ابن ماجه وإسناده حسن إن شاء اهللا تعاىل 

وروى الطرباين يف األوسط عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول هذا رمضان قد جاء  - ١٤٩٢
ه إذا مل يغفر له تفتح فيه أبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطني بعدا ملن أدرك رمضان فلم يغفر ل

  فمىت 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اجلنة لتنجد  - ١٤٩٣

وتزين من احلول إىل احلول لدخول شهر رمضان فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من حتت العرش 
لق املصاريع فيسمع لذلك طنني مل يسمع السامعون أحسن منه فتربز يقال هلا املثرية فتصفق ورق أشجار اجلنان وح

احلور العني حىت يقفن بني شرف اجلنة فينادين هل من خاطب إىل اهللا فيزوجه مث يقلن احلور العني يا رضوان اجلنة ما 
  هذه الليلة فيجيبهن بالتلبية مث يقول هذه أول ليلة من شهر رمضان فتحت 

من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم قال ويقول اهللا عز و جل يا رضوان افتح أبواب اجلنان  أبواب اجلنة للصائمني
ويا مالك أغلق أبواب اجلحيم عن الصائمني من أمة أمحد صلى اهللا عليه و سلم ويا جربائيل اهبط إىل األرض 

ة حممد حبييب صلى اهللا عليه و فاصفد مردة الشياطني وغلهم باألغالل مث اقذفهم يف البحار حىت ال يفسدوا على أم
  سلم صيامهم 

قال ويقول اهللا عز و جل يف كل ليلة من شهر رمضان ملناد ينادي ثالث مرات هل من سائل فأعطيه سؤله هل من 
  تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له من يقرض املليء غري العدوم والويف غري الظلوم 

رمضان عند اإلفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار فإذا قال وهللا عز و جل يف كل يوم من شهر 
كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق اهللا يف ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إىل آخره وإذا كانت ليلة 

كزوا اللواء على القدر يأمر اهللا عز و جل جربائيل عليه السالم فيهبط يف كبكبة من املالئكة ومعهم لواء أخضر فري
ظهر الكعبة وله مائة جناح منها جناحان ال ينشرمها إال يف تلك الليلة فينشرمها يف تلك الليلة فيجاوزان املشرق إىل 

املغرب فيحث جربائيل عليه السالم املالئكة يف هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر 
الفجر فإذا طلع الفجر ينادي جربائيل عليه السالم معاشر املالئكة ويصافحوهنم ويؤمنون على دعائهم حىت يطلع 

الرحيل الرحيل فيقولون يا جربائيل فما صنع اهللا يف حوائج املؤمنني من أمة أمحد صلى اهللا عليه و سلم فيقول نظر 



دمن مخر وعاق لوالديه اهللا إليهم يف هذه الليلة فعفا عنهم وغفر هلم إال أربعة فقلنا يا رسول اهللا من هم قال رجل م
  وقاطع رحم ومشاحن 

قلنا يا رسول اهللا ما املشاحن قال هو املصارم فإذا كانت ليلة الفطر مسيت تلك الليلة ليلة اجلائزة فإذا كانت غداة 
الفطر بعث اهللا عز و جل املالئكة يف كل بالد فيهبطون إىل األرض فيقومون على أفواه السكك فينادون بصوت 

ق اهللا عز و جل إال اجلن واإلنس فيقولون يا أمة حممد اخرجوا إىل رب كرمي يعطي اجلزيل ويعفو عن يسمع من خل
العظيم فإذا برزوا إىل مصالهم يقول اهللا عز و جل للمالئكة ما جزاء األجري إذا عمل عمله قال فتقول املالئكة إهلنا 

  وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره 
ئكيت أين قد جعلت ثواهبم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضاي ومغفريت ويقول قال فيقول فإين أشهدكم يا مال

يا عبادي سلوين فوعزيت وجاليل ال تسألوين اليوم شيئا يف مجعكم آلخرتكم إال أعطيتكم وال لدنياكم إال نظرت لكم 
  صحاب فوعزيت ألسترن عليكم عثراتكم ما راقبتموين وعزيت وجاليل ال أخزيكم وال أفضحكم بني أ

احلدود وانصرفوا مغفورا لكم قد أرضيتموين ورضيت عنكم فتفرح املالئكة وتستبشر مبا يعطي اهللا عز و جل هذه 
  األمة إذا أفطروا من شهر رمضان 

  رواه الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب والبيهقي واللفظ له وليس يف إسناده من أمجع على ضعفه 
ضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن شهر رمضان وروي عن أيب سعيد اخلدري ر - ١٤٩٤

شهر أميت ميرض مريضهم فيعودونه فإذا صام مسلم مل يكذب ومل يغتب وفطره طيب سعى إىل العتمات حمافظا على 
  فرائضه خرج من ذنوبه كما خترج احلية من سلخها 

  رواه أبو الشيخ أيضا 
رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم وأهل وعن أيب مسعود الغفاري  - ١٤٩٥

رمضان فقال لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أميت أن تكون السنة كلها رمضان فقال رجل من خزاعة يا نيب اهللا 
من حتت حدثنا فقال إن اجلنة لتزين لرمضان من رأس احلول إىل احلول فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح 

العرش فصفقت ورق أشجار اجلنة فتنظر احلور العني إىل ذلك فيقلن يا ربنا اجعل لنا من عبادك يف هذا الشهر 
أزواجا تقر أعيننا هبم وتقر أعينهم بنا قال فما من عبد يصوم يوما من رمضان إال زوج زوجة من احلور العني يف 

   ٢٧اخليام الرمحن  خيمة من درة كما نعت اهللا عز و جل حور مقصورات يف
على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون األخرى وتعطى سبعني لونا من الطيب ليس منه لون على 

ريح اآلخر لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة حلاجتها وسبعون ألف وصيف مع كل وصيف صحفة من ذهب 
ولكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة محراء على كل فيها لون طعام جيد آلخر لقمة منها لذة مل جيده الوله 

سرير سبعون فراشا بطائنها من إستربق فوق كل فراش سبعون أريكة ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من 
  ياقوت أمحر موشحا بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من احلسنات 

والبيهقي من طريقه وأبو الشيخ يف الثواب وقال ابن خزمية ويف القلب من جرير بن  رواه ابن خزمية يف صحيحه
  أيوب شيء 

  قال احلافظ جرير بن أيوب البجلي واه واهللا أعلم 
األريكة اسم لسرير عليه فراش وبشخانة وقال أبو إسحاق األرائك الفرش يف احلجال يعين البشخانات ويف احلديث 

  للبشخانة فوق الفراش والسرير واهللا أعلم  ما يفهم أن األريكة اسم



  وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هللا عز و جل عند كل فطر عتقاء 
رواه أمحد بإسناد ال بأس به والطرباين والبيهقي وقال هذا حديث غريب يف رواية األكابر عن األصاغر وهو رواية 

  قد األعمش عن احلسني بن وا
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال ترد دعوهتم الصائم حىت  - ١٤٩٨

يفطر واإلمام العادل ودعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام وتفتح هلا أبواب السماء ويقول الرب وعزيت ألنصرنك 
  ولو بعد حني 

ه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما والبزار ولفظه ثالثة حق على اهللا أن رواه أمحد يف حديث والترمذي وحسن
  ال يرد هلم دعوة الصائم حىت يفطر واملظلوم حىت ينتصر واملسافر حىت يرجع 

وعن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا عز و جل يف كل ليلة من رمضان ستمائة  - ١٤٩٩
  إذا كان آخر ليلة أعتق اهللا بعدد من مضى ألف عتيق من النار ف

  رواه البيهقي وقال هكذا جاء مرسال 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنده عن رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم قال إذا كان أول ليلة من  - ١٥٠٠

فتح منها باب شهر رمضان فتحت أبواب اجلنان فلم يغلق منها باب واحد الشهر كله وغلقت أبواب النار فلم ي
الشهر كله وغلت عتاة اجلن ونادى مناد من السماء كل ليلة إىل انفجار الصبح يا باغي اخلري ميم وأبشر ويا باغي 

الشر أقصر وأبصر هل من مستغفر يغفر له هل من تائب يتوب اهللا عليه هل من داع يستجاب له هل من سائل 
ضان كل ليلة عتقا من النار ستون ألف فإذا كان يوم الفطر يعطى سؤاله وهللا عز و جل عند كل فطر من شهر رمم

  أعتق اهللا مثل ما أعتق يف مجيع الشهر ثالثني مرة ستني ألف ستني ألف رواه 

  البيهقي وهو حديث حسن ال بأس به يف املتابعات يف إسناده ناشب بن عمرو الشيبان وثق وتكلم فيه الدارقطين 
ي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذاكر اهللا يف رمضان وروي عن عمر بن اخلطاب رض - ١٥٠١

  مغفور له وسائل اهللا فيه ال خييب 
  رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي واألصبهاين 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماذا يستقبلكم وتستقبلون  - ١٥٠٢
  ال عمر بن اخلطاب يا رسول اهللا وحي نزل قال ال ثالث مرات فق

  قال عدو حضر قال ال 
  قال فماذا قال إن اهللا يغفر يف أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة 

وأشار بيده إليها فجعل رجل بني يديه يهز رأسه ويقول بخ بخ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا فالن ضاق 
  به صدرك 

  ولكن ذكرت املنافق فقال إن املنافقني هم الكافرون وليس للكافرين يف ذلك شيء  قال ال
رواه ابن خزمية يف صحيحه والبيهقي وقال ابن خزمية إن صح اخلرب فإين ال أعرف خلفا أبا الربيع بعدالة وال جرح 

  وال عمرو بن محزة القيسي الذي دونه 
  فيهما جرحا واهللا أعلم  قال احلافظ قد ذكرمها ابن أيب حامت ومل يذكر

وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر رمضان يفضله على  - ١٥٠٣
  الشهور فقال من قام رمضان إميانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 



  رواه النسائي وقال هذا خطأ والصواب أنه عن أيب هريرة 
ة له قال إن اهللا فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إميانا واحتسابا خرج ويف رواي - ١٥٠٤

  من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
وعن عمرو بن مرة اجلهين رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول  - ١٥٠٥

 وصليت الصلوات اخلمس وأديت الزكاة وصمت رمضان اهللا أرأيت إن شهدت أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا
  وقمته فممن أنا قال من الصديقني والشهداء 

  رواه البزار وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واللفظ البن حبان 

ما  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له
  تقدم من ذنبه 

  احلديث أخرجاه يف الصحيحني 
  وتقدم يف رواية ملسلم قال من يقم ليلة القدر فيوافقها وأراه قال إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

وروى أمحد من طريق عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن عمرو بن عبد الرمحن عن عبادة بن الصامت قال  - ١٥٠٧
   صلى اهللا عليه و سلم عن ليلة القدر أخربنا رسول اهللا

قال هي يف شهر رمضان يف العشر األواخر ليلة إحدى وعشرين أو ثالث وعشرين أو مخس وعشرين أو سبع 
  وعشرين أو تسع وعشرين أو آخر ليلة من رمضان 
  من قامها احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

  ريرة يف أول الباب وما تقدمت هذه الزيادة يف حديث أيب ه
وعن مالك رمحه اهللا أنه مسع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أري  - ١٥٠٨

أعمار الناس قبله أو ما شاء اهللا من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غريهم فأعطاه 
   اهللا ليلة القدر خريا من ألف شهر

  ذكره يف املوطأ هكذا 
  الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غري عذر  - ٣

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أفطر يوما من رمضان من غري  - ١٥٠٩
  رخصة وال مرض مل يقضه صوم الدهر كله وإن صامه 

ابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي كلهم من رواية ابن رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود والنسائي و
  املطوس وقيل أيب املطوس عن أبيه عن أيب هريرة وذكره البخاري تعليقا غري جمزوم فقال ويذكر عن أيب هريرة رفعه 

  من أفطر يوما من رمضان من غري عذر وال مرض مل يقضه صوم الدهر وإن صامه 
من هذا الوجه ومسعت حممدا يعين البخاري يقول أبو املطوس امسه يزيد بن املطوس وال وقال الترمذي ال نعرفه إال 

  أعرف له غري هذا احلديث انتهى 
  وقال البخاري أيضا ال أدري مسع أبوه من أيب هريرة أم ال وقال ابن حبان ال جيوز االحتجاج مبا انفرد به واهللا أعلم 

عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بينا أنا نائم أتاين وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا  - ١٥١٠
رجالن فأخذا بضبعي فأتيا يب جبال وعرا فقاال اصعد فقلت إين ال أطيقه فقاال إنا سنسهله لك فصعدت حىت إذا 



  كنت يف سواء اجلبل إذا بأصوات شديدة 
يب فإذا أنا بقوم معلقني بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل  قلت ما هذه األصوات قالوا هذا عواء أهل النار مث انطلق

  أشداقهم دما قال قلت من هؤالء قاال الذين يفطرون قبل حتلة صومهم 
  احلديث رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

  وقوله قبل حتلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت اإلفطار 
بن زيد وال أعلمه إال قد رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال محاد - ١٥١١

قال عرى اإلسالم وقواعد الدين ثالثة عليهن أسس اإلسالم من ترك واحدة منهن فهو هبا كافر حالل الدم شهادة 
  أن ال إله إال اهللا والصالة املكتوبة وصوم رمضان رواه أبو يعلى بإسناد حسن 

  احدة فهو باهللا كافر وال يقبل منه صرف وال عدل وقد حل دمه وماله ويف رواية من ترك منهن و
  قال احلافظ وتقدمت أحاديث تدل هلذا الباب يف ترك الصالة وغريه 

  الترغيب يف صوم ست من شوال  - ٤
عن أيب أيوب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صام رمضان مث أتبعه ستا من  - ١٥١٢
  ل كان كصيام الدهر شوا

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطرباين 

  وزاد قال قلت بكل يوم عشرة قال نعم 
  ورواته رواة الصحيح 

وعن ثوبان رضي اهللا عنه موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١٥١٣
رواه ابن ماجه  ٠٦١لفطر كان متام السنة من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا األنعام قال من صام ستة أيام بعد ا

  والنسائي ولفظه جعل اهللا احلسنة بعشر أمثاهلا فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر متام السنة 
ة أيام بشهرين وابن خزمية يف صحيحه ولفظه وهو رواية النسائي قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ست

  فذلك صيام السنة 
  وابن حبان يف صحيحه ولفظه من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة 

  رواه أمحد والبزار والطرباين من حديث جابر بن عبد اهللا 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من  - ١٥١٤

  صام الدهر  شوال فكأمنا
رواه البزار وأحد طرقه عنده صحيح ورواه الطرباين يف األوسط بإسناد فيه نظر قال من صام ستة أيام بعد الفطر 

  متتابعة فكأمنا صام السنة كلها 
وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام رمضان وأتبعه  - ١٥١٥

  من ذنوبه كيوم ولدته أمه  ستا من شوال خرج
  رواه الطرباين يف األوسط 

  الترغيب يف صيام يوم عرفة ملن مل يكن هبا وما جاء يف النهي عنها ملن كان هبا حاجا 
  عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صوم يوم عرفة قال  - ١٥١٦



  يكفر السنة املاضية والباقية 
مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ولفظه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صيام  رواه

  يوم عرفة إين أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت بعده والسنة اليت قبله 
ل من صام وروى ابن ماجه أيضا عن قتادة بن النعمان قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقو - ١٥١٧

  يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده 
وعن عطاء اخلراساين أن عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما دخل على عائشة رضي اهللا عنها يوم  - ١٥١٨

عرفة وهي صائمة واملاء يرش عليها فقال هلا عبد الرمحن أفطري فقالت أفطر وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله  سلم يقول

  رواه أمحد ورواته ثقات حمتج هبم يف الصحيح إال أن عطاء اخلراساين مل يسمع من عبد الرمحن بن أيب بكر 
وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوم عرفة غفر له  - ١٥١٩

  ذنب سنتني متتابعتني 
  ه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح روا

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوم عرفة غفر  - ١٥٢٠
  له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة 

  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن 
هللا عنها يوم عرفة فقال اسقوين فقالت عائشة يا غالم اسقه وعن مسروق أنه دخل على عائشة رضي ا - ١٥٢١

عسال مث قالت وما أنت بصائم يا مسروق قال ال إين أخاف أن يكون يوم األضحى فقالت عائشة ليس ذلك إمنا 
عرفة يوم يعرف اإلمام ويوم النحر يوم ينحر اإلمام أوما مسعت يا مسروق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان 

  عدله بألف يوم ي
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن والبيهقي 

  ويف رواية للبيهقي قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم 
وعن سعيد بن جبري قال سأل رجل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن صوم يوم عرفة فقال كنا وحنن  - ١٥٢٣

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعدله بصوم سنتني مع رسول 
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن وهو عند النسائي بلفظ سنة 

وعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه سئل عن صيام يوم عرفة قال  - ١٥٢٤
  يكفر السنة اليت أنت فيها والسنة اليت بعدها 

  اين يف الكبري من رواية رشدين بن سعد رواه الطرب
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة  - ١٥٢٥

  رواه أبو داود والنسائي وابن خزمية يف صحيحه 
  ورواه الطرباين يف األوسط عن عائشة 

ابن عمر مل يصمه النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أبو بكر وال قال احلافظ اختلفوا يف صوم يوم عرفة بعرفة فقال 
  عمر وال عثمان وأنا ال أصومه وكان مالك والثوري خيتاران الفطر وكان ابن الزبري وعائشة يصومان يوم عرفة 

وروي ذلك عن عثمان بن أيب العاصي وكان إسحاق مييل إىل الصوم وكان عطاء يقول أصوم يف الشتاء وال أصوم 



   الصيف وقال قتادة ال بأس به إذا مل يضعف عن الدعاء يف
  وقال الشافعي يستحب صوم يوم عرفة لغري احلاج فأما احلاج فأحب إيل أن يفطر لتقويته على الدعاء 

  وقال أمحد بن حنبل إن قدر على أن يصوم صام وإن أفطر فذلك يوم حيتاج فيه إىل القوة 
  رم الترغيب يف صيام شهر اهللا احمل - ٦

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر  - ١٥٢٦
  اهللا احملرم وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل 

  رواه مسلم واللفظ 

  له وأبو داود والترمذي والنسائي ورواه ابن ماجه باختصار ذكر الصالة 
 عنه وسأله رجل فقال أي شهر تأمرين أن أصوم بعد شهر رمضان فقال له ما مسعت وعن علي رضي اهللا - ١٥٢٧

أحدا يسأل عن هذا إال رجال مسعته يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا قاعد عنده فقال يا رسول اهللا أي 
شهر اهللا فيه يوم تاب شهر تأمرين أن أصوم بعد شهر رمضان قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم احملرم فإنه 

  اهللا فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين 
رواه عبد اهللا ابن اإلمام أمحد عن غري أبيه والترمذي من رواية عبد الرمحن بن إسحاق وهو ابن أيب شيبة عن النعمان 

  بن سعد عن علي وقال حديث حسن غريب 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أفضل الصالة وعن جندب بن سفيان رضي اهللا عنه قال كان رسول  - ١٥٢٨

  املفروضة الصالة يف جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا الذي تدعونه احملرم 
  رواه النسائي والطرباين بإسناد صحيح 

ه وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوم عرفة كان ل - ١٥٢٩
  كفارة سنتني ومن صام يوما من احملرم فله بكل يوم ثالثون يوما 

  رواه الطرباين يف الصغري وهو غريب وإسناده ال بأس به 
  واهليثم بن حبيب وثقه ابن حبان 

  الترغيب يف صوم يوم عاشوراء والتوسيع فيه على العيال 
و سلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر  عن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه - ١٥٣٠

  السنة املاضية 
  رواه مسلم وغريه وابن ماجه ولفظه قال صيام يوم عاشوراء إين أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت بعدها 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه  - ١٥٣١
  البخاري ومسلم  رواه

  وعنه رضي اهللا عنه أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء 
فقال ما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صام يوما يطلب فضله على األيام إال هذا اليوم وال شهرا إال 

  هذا الشهر يعين رمضان 
  رواه مسلم 

يكن يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إال وعنه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل  - ١٥٣٣



  عاشوراء 
  رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن مبا قبله 

وعنه رضي اهللا عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس ليوم فضل على يوم يف الصيام  - ١٥٣٤
  إال شهر رمضان ويوم عاشوراء 

  رواة الطرباين ثقات رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي و
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوم عرفة غفر  - ١٥٣٥

  له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة 
  رواه الطرباين بإسناد حسن وتقدم 

عليه و سلم قال من أوسع على عياله وأهله يوم  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا - ١٥٣٦
  عاشوراء أوسع اهللا عليه سائر سنته 

رواه البيهقي وغريه من طرق وعن مجاعة من الصحابة وقال البيهقي هذه األسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذ ضم 
  بعضها إىل بعض أخذت قوة واهللا أعلم 

   صلى اهللا عليه و سلم له وفضل ليلة نصفه الترغيب يف صوم شعبان وما جاء يف صيام النيب - ١
عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال قلت يا رسول اهللا مل أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم  - ١٥٣٧

  من شعبان 
قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل رب العاملني وأحب أن يرفع 

  م عملي وأنا صائ
  رواه النسائي 

  وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم وال  - ١٥٣٨

يفطر حىت نقول ما يف نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يفطر العام مث يفطر فال يصوم حىت نقول ما يف 
  نفسه أن يصوم العام وكان أحب الصوم إليه يف شعبان 

  اه أمحد والطرباين رو
وروى الترمذي عن أنس رضي اهللا عنه قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي الصوم أفضل بعد  - ١٥٣٩

  رمضان قال شعبان لتعظيم رمضان 
  قال فأي الصدقة أفضل قال صدقة يف رمضان 

  قال الترمذي حديث غريب 
  و سلم كان يصوم شعبان كله  وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه - ١٥٤٠

قالت قلت يا رسول اهللا أحب الشهور إليك أن تصومه شعبان قال إن اهللا يكتب فيه على كل نفس ميتة تلك السنة 
  فأحب أن يأتيين أجلي وأنا صائم 

  رواه أبو يعلى وهو غريب وإسناده حسن 
سلم يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت وعنها رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ١٥٤١

نقول ال يصوم وما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استكمل صيام شهر قط إال شهر رمضان وما رأيته يف 
  شهر أكثر صياما منه يف شعبان 



  رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
و سلم يف شهر أكثر صياما منه يف شعبان كان  ورواه النسائي والترمذي وغريمها قالت ما رأيت النيب صلى اهللا عليه

  يصومه إال قليال بل كان يصومه كله 
ويف رواية اليب داود قالت كان أحب الشهور إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يصومه شعبان مث  - ١٥٤٢

  يصله برمضان 
شهر أكثر صياما منه لشعبان كان ويف رواية للنسائي قالت مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ل - ١٥٤٣

  يصومه أو عامته 

ويف رواية للبخاري ومسلم قالت مل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم 
شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا وكان أحب الصالة إىل النيب صلى اهللا 

  و سلم ما دووم عليها وإن قلت عليه 
  وكان إذا صلى صالة داوم عليها 

وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم شهرين متتابعني إال  - ١٥٤٥
  شعبان ورمضان 

وم من السنة شهرا رواه الترمذي وقال حديث حسن وأبو داود ولفظه قالت مل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم يص
  تاما إال شعبان كان يصله برمضان 

  رواه النسائي باللفظني مجيعا 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يطلع اهللا إىل مجيع خلقه ليلة  - ١٥٤٦

  النصف من شعبان فيغفر جلميع خلقه إال ملشرك أو مشاحن 
  حيحه رواه الطرباين وابن حبان يف ص

وروى البيهقي من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أتاين جربائيل  - ١٥٤٧
عليه السالم فقال هذه ليلة النصف من شعبان وهللا فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب وال ينظر اهللا فيها إىل 

  مسبل وال إىل عاق لوالديه وال إىل مدمن مخر مشرك وال إىل مشاحن وال إىل قاطع رحم وال إىل 
  فذكر احلديث بطوله ويأيت بتمامه يف التهاجر إن شاء اهللا تعاىل 

وروى اإلمام أمحد عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يطلع  - ١٥٤٨
  اده إال اثنني مشاحن وقاتل نفس اهللا عز و جل إىل خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعب

  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الليل فصلى فأطال  - ١٥٤٩

السجود حىت ظننت أنه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حىت حركت إهبامه فتحرك فرجعت فسمعته يقول يف 
وأعوذ بك منك إليك ال أحصي ثناء عليك أنت كما سجوده أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك 

أثنيت على نفسك فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صالته قال يا عائشة أو يا محرياء أظننت أن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم قد خاس بك قلت ال واهللا يا رسول اهللا ولكين ظننت أنك قبضت لطول سجودك فقال أتدرين أي ليلة 

  هذه 
   ورسوله أعلم قلت اهللا



قال هذه ليلة النصف من شعبان إن اهللا عز و جل يطلع على عباده يف ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين 
  ويرحم املسترمحني ويؤخر أهل احلقد كما هم 

رواه البيهقي من طريق العالء بن احلارث عنها وقال هذا مرسل جيد يعين أن العالء مل يسمع من عائشة واهللا 
  بحانه أعلم س

يقال خاس به إذا غدره ومل يوفه حقه ومعىن احلديث أظننت أنين غدرت بك وذهبت يف ليلتك إىل غريك وهو باخلاء 
  املعجمة والسني املهملة 

وروي عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان  - ١٥٥٠
فإن اهللا تبارك وتعاىل ينزل فيها لغروب الشمس إىل السماء الدنيا فيقول أال من مستغفر  فقوموا ليلها وصوموا يومها

  فأغفر له أال من مسترزق فأرزقه أال من مبتلى فأعافيه أال كذا أال كذا حىت يطلع الفجر 
  رواه ابن ماجه 

  الترغيب يف صوم ثالثة أيام من كل شهر سيما األيام البيض  - ٢
يرة رضي اهللا عنه قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم بثالث صيام ثالثة أيام من كل عن أيب هر - ١٥٥١

  شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبل أن أنام 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال أوصاين حبييب بثالث لن أدعهن ما عشت بصيام ثالثة أيام من كل  - ١٥٥٢
  ة الضحى وبأن ال أنام حىت أوتر شهر وصال
  رواه مسلم 

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوم ثالثة أيام من كل 
  شهر صوم الدهر كله 
  رواه البخاري ومسلم 

م نوح عليه السالم الدهر كله وعنه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول صا - ١٥٥٤
إال يوم الفطر واألضحى وصام داود عليه السالم نصف الدهر وصام إبراهيم عليه السالم ثالثة أيام من كل شهر 

  صام الدهر وأفطر الدهر 
  علم رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي ويف إسنادمها أبو فراس مل أقف فيه على جرح وال تعديل وال أراه يعرف واهللا أ

وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من كل شهر ورمضان إىل  - ١٥٥٥
  رمضان فهذا صيام الدهر كله 

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
شهر وعن قرة بن إياس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صيام ثالثة أيام من كل  - ١٥٥٦

  صيام الدهر وإفطاره 
  رواه أمحد بإسناد صحيح والبزار والطرباين وابن حبان يف صحيحه 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوم شهر الصرب وثالثة أيام  - ١٥٥٧
  من كل شهر يذهنب وحر الصدر 

حبان يف صحيحه والبيهقي الثالثة من حديث األعرايب ومل  رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ورواه أمحد وابن



  يسموه ورواه البزار أيضا من حديث علي 
  شهر الصرب هو رمضان 

  ووحر الصدر هو بفتح الواو واحلاء املهملة بعدمها راء هو غشه وحقده ووساوسه 
عن الصوم فقال من كل شهر وروي عن ميمونة بنت سعد رضي اهللا عنها أهنا قالت يا رسول اهللا أفتنا  - ١٥٥٨

  ثالثة أيام من استطاع أن يصومهن فإن كل يوم يكفر عشر سيئات وينقي من اإلمث كما ينقي املاء الثوب 
  رواه الطرباين يف الكبري 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام من كل شهر ثالثة أيام  - ١٥٥٩
  فأنزل اهللا تصديق ذلك يف كتابه من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا فذلك صيام الدهر 

  اليوم بعشرة أيام  ٠٦١األنعام 
  رواه أمحد والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن والنسائي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه 

  الشهر ويف رواية للنسائي من صام ثالثة أيام من كل شهر فقد مت صوم الشهر أو فله صوم  - ١٥٦٠
وعن عمرو بن شرحبيل رضي اهللا عنه عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قيل للنيب  - ١٥٦١

  صلى اهللا عليه و سلم رجل يصوم الدهر فقال وددت أنه مل يطعم الدهر 
  قالوا فثلثيه قال أكثر 

  أيام من كل شهر  قالوا فنصفه قال أكثر مث قال أال أخربكم مبا يذهب وحر الصدر قال صوم ثالثة
  رواه النسائي 

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له بلغين أنك  - ١٥٦٢
تصوم النهار وتقوم الليل فال تفعل فإن جلسدك عليك حظا ولعينيك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا صم 

  وم الدهر وأفطر صم من كل شهر ثالثة أيام فذلك ص
قلت يا رسول اهللا إن يل قوة قال فصم صوم داود عليه السالم صم يوما وأفطر يوما فكان يقول يا ليتين أخذت 

  بالرخصة 
رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه قال ذكرت للنيب صلى اهللا عليه و سلم الصوم فقال صم من كل عشرة أيام 

  يوما ولك أجر تلك التسعة 
  ن ذلك قال فصم من كل تسعة أيام يوما ولك أجر تلك الثمانية قلت إين أقوى م

  فقلت إين أقوى من ذلك قال فصم من كل مثانية أيام يوما ولك أجر تلك السبعة 
  قلت إين أقوى من ذلك قال فلم يزل حىت قال صم يوما وأفطر يوما 

ل صم يوما ولك أجر ما بقي قال إين ويف رواية له أيضا وملسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا - ١٥٦٣
أطيق أكثر من ذلك قال صم يومني ولك أجر ما بقي قال إين أطيق أكثر من ذلك قال صم ثالثة أيام ولك أجر ما 
بقي قال إين أطيق أكثر من ذلك قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إين أطيق أكثر من ذلك قال فصم أفضل 

  كان يصوم يوما ويفطر يوما  الصيام عند اهللا صوم داود
ويف أخرى للبخاري ومسلم قال أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه يقول ألقومن الليل  - ١٥٦٤

وألصومن النهار ما عشت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول 



فإنك ال تستطيع ذلك فصم وأفطر ومن وقم صم من الشهر ثالثة أيام فإن  اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  احلسنة بعشر أمثاهلا وذلك مثل صيام الدهر 

  قال فإين أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومني 
  قال فقلت فإين أطيق أفضل من ذلك يا رسول اهللا قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام 

  قال فإين أطيق أفضل من ذلك 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال أفضل من ذلك 

زاد مسلم قال عبد اهللا بن عمرو ألن أكون قبلت الثالثة اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب إيل من 
  أهلي ومايل 

أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت يا ويف أخرى ملسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلغين  - ٥١
  رسول اهللا ما أردت بذلك إال اخلري قال ال صام من صام الدهر 

  ويف رواية األبد ولكن أدلك على صوم الدهر ثالثة أيام من كل شهر 
  قلت يا رسول اهللا أنا أطيق أكثر من ذلك 

  احلديث 
هللا عليه و سلم أنه يقول ألقومن الليل ويف أخرى للبخاري ومسلم قال أخرب رسول اهللا صلى ا - ١٥٦٤

وألصومن النهار ما عشت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول 
اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإنك ال تستطيع ذلك فصم وأفطر ومن وقم صم من الشهر ثالثة أيام فإن 

  هلا وذلك مثل صيام الدهر احلسنة بعشر أمثا
  قال فإين أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومني 

  قال فقلت فإين أطيق أفضل من ذلك يا رسول اهللا قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام 
  قال فإين أطيق أفضل من ذلك 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال أفضل من ذلك 
مسلم قال عبد اهللا بن عمرو ألن أكون قبلت الثالثة اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب إيل من  زاد

  أهلي ومايل 
ويف أخرى ملسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلغين أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت يا  - ٥١

  صام الدهر  رسول اهللا ما أردت بذلك إال اخلري قال ال صام من
  ويف رواية األبد ولكن أدلك على صوم الدهر ثالثة أيام من كل شهر 

  قلت يا رسول اهللا أنا أطيق أكثر من ذلك 
  احلديث 
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صمت من الشهر ثالثا فصم  - ١٥٦٥

  ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة 
  د والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن رواه أمح

  فاليوم بعشرة أيام  ٠٦١وزاد ابن ماجه فأنزل اهللا تصديق ذلك يف كتابه من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا األنعام 
 وعن عبد اهللا بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم - ١٥٦٦



  يأمرنا بصيام أيام البيض ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة 
  قال وقال صلى اهللا عليه و سلم وهو كهيئة الدهر 

رواه أبو داود والنسائي ولفظه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمرنا هبذه األيام الثالث البيض ويقول هن 
  صيام الشهر 

 النسائي عبد امللك بن قدامة وصوابه قتادة كما جاء يف أيب داود وابن ماجه قال اململي رضي اهللا عنه هكذا وقع يف
  وجاء يف النسائي وابن ماجه أيضا عبد امللك بن املنهال عن أبيه 

وعن جرير رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهر  - ١٥٦٧
  رة وأربع عشرة ومخس عشرة أيام البيض صبيحة ثالث عش

  رواه النسائي بإسناد جيد والبيهقي 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الصيام فقال عليك بالبيض  - ١٥٦٨

  ثالثة أيام من كل شهر 
  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات 

  الترغيب يف صوم االثنني واخلميس  - ٣
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تعرض األعمال يوم االثنني  - ١٥٦٩

  واخلميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

قيل يا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصوم االثنني واخلميس ف - ١٥٧٠
  رسول اهللا إنك تصوم االثنني واخلميس فقال إن يوم االثنني واخلميس يغفر 

  اهللا فيهما لكل مسلم إال مهتجرين يقول دعهما حىت يصطلحا 
  رواه ابن ماجه ورواته ثقات 

ورواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي باختصار ذكر الصوم ولفظ مسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تعرض األعمال يف كل اثنني ومخيس فيغفر اهللا عز و جل يف ذلك اليوم لكل امرىء ال يشرك باهللا شيئا إال امرأ 

  كانت بينه وبني أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حىت يصطلحا 
ه وبني ويف رواية له تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني واخلميس فيغفر لكل عبد ال يشرك باهللا شيئا إال رجال كان بين

  أخيه شحناء احلديث 
ورواه الطرباين ولفظه قال تنسخ دواوين أهل األرض يف دواوين أهل السماء يف كل اثنني ومخيس فيغفر لكل مسلم 

  ال يشرك باهللا شيئا إال رجال بينه وبني أخيه شحناء 
تفطر وتفطر حىت ال وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا إنك تصوم حىت ال تكاد  - ١٥٧١

تكاد تصوم إال يومني إن دخال يف صيامك وإال صمتهما قال أي يومني قلت يوم االثنني واخلميس قال ذلك يومان 
  تعرض فيهما األعمال على رب العاملني فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم 

  رواه أبو داود والنسائي ويف إسناده رجالن جمهوالن موىل قدامة وموىل أسامة 
ورواه ابن خزمية يف صحيحه عن شرحبيل بن سعد عن أسامة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١٥٧٢

  يصوم االثنني واخلميس ويقول إن هذين اليومني تعرض فيهما األعمال 



وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس  - ١٥٧٣
  فمن مستغفر فيغفر له ومن تائب فيتاب عليه ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حىت يتوبوا 

  رواه الطرباين ورواته ثقات 
  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتحرى صوم االثنني واخلميس  - ١٥٧٤

  رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب 

ترغيب يف صوم األربعاء واخلميس واجلمعة والسبت واألحد وما جاء يف النهي عن ختصيص اجلمعة بالصوم أو ال
  السبت 
روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوم األربعاء  - ١٥٧٥

  واخلميس كتبت له براءة من النار 
  رواه أبو يعلى 

عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام األربعاء واخلميس واجلمعة بىن اهللا له  وروي - ١٥٧٦
  بيتا يف اجلنة يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره 

  رواه الطرباين يف األوسط ورواه يف الكبري من حديث أيب أمامة 
لى اهللا عليه و سلم يقول من صام األربعاء وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه مسع النيب ص - ١٥٧٧

  واخلميس واجلمعة بىن اهللا له قصرا يف اجلنة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكتب له براءة من النار 
  رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي 

وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام األربعاء  - ١٥٧٨
خلميس ويوم اجلمعة مث تصدق يوم اجلمعة مبا قل أو كثر غفر له كل ذنب عمله حىت يصري كيوم ولدته أمه من وا

  اخلطايا 
  رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوم اجلمعة كتب اهللا له  - ١٥٧٩
  ن من أيام اآلخرة ال تشاكلهن أيام الدنيا عشرة أيام عدده

  رواه البيهقي عن رجل من جشم عن أيب هريرة وعن رجل من أشجع عن أيب هريرة أيضا ومل يسم الرجلني 
  وهذا احلديث على تقدير وجوده حممول على ما إذا صام يوم اخلميس قبله أو عزم على صوم السبت بعده 

رشي عن أبيه قال سألت أو سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صيام الدهر وعن عبيد اهللا بن مسلم الق - ١٥٨٠
  فقال ال إن الهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء ومخيس فإذن أنت قد صمت الدهر وأفطرت 

  رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب 
  قات قال اململي عبد العظيم رضي اهللا عنه ورواته ث

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل وال 
  ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم 

  رواه مسلم والنسائي 
و سلم يقول ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال  وعنه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه - ١٥٨٢



  أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده 
  رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه 

  ويف رواية البن خزمية إن يوم اجلمعة يوم عيد فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إال أن تصوموا قبله أو بعده 
وعن أم املؤمنني جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها يوم  - ١٥٨٣

  اجلمعة وهي صائمة 
  فقال أصمت أمس 

  قالت ال 
  قال تريدين أن تصومي غدا 

  قالت ال 
  قال فأفطري 

  رواه البخاري وأبو داود 
ابرا وهو يطوف بالبيت أهنى النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن حممد بن عباد رضي اهللا عنه قال سألت ج - ١٥٨٤

  عن صيام اجلمعة قال نعم ورب هذا البيت 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن عامر بن لدين األشعري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن يوم  - ١٥٨٥
   اجلمعة عيدكم فال تصوموا إال أن تصوموا قبله أو بعده

  رواه البزار بإسناد حسن 
وعن ابن سريين قال كان أبو الدرداء رضي اهللا عنه حييي ليلة اجلمعة ويصوم يومها فأتاه سلمان وكان  - ١٥٨٦

النيب صلى اهللا عليه و سلم آخى بينهما ونام عنده فأراد أبو الدرداء أن يقوم ليلته فقام إليه سلمان فلم يدعه حىت 
رداء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عومير سليمان نام وأفطر فجاء أبو الد

  أعلم منك ال ختص ليلة اجلمعة بصالة وال يومها بصيام 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جيد 

ال ال تصوموا ليلة وعن عبد اهللا بن بسر عن أخته الصماء رضي اهللا عنهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق
  السبت إال فيما افترض عليكم فإن مل جيد أحدكم إال حلاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه 

رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن خزمية يف صحيحه وأبو داود وقال هذا حديث منسوخ ورواه النسائي أيضا 
  وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه عن عبد اهللا بن بسر دون ذكر أخته 

ورواه ابن خزمية يف صحيحه أيضا عن عبد اهللا بن شقيق عن عمته الصماء أخت بسر أهنا كانت تقول  - ١٥٨٨
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صيام يوم السبت ويقول إن مل جيد أحدكم إال عودا أخضر فليفطر عليه 

  اللحاء بكسر الالم وباحلاء املهملة ممدودا هو القشر 
ظ وهذا النهي إمنا هو عن إفراده بالصوم ملا تقدم من حديث أيب هريرة ال يصوم أحدكم يوم اجلمعة إال أن قال احلاف

  يصوم يوما قبله أو يوما بعده فجاز إذا صومه 
وعن أم سلمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر ما كان يصوم من األيام يوم  - ١٥٨٩

  ن يقول إهنما يوما عيد للمشركني وأنا أريد أن أخالفهم السبت ويوم األحد كا



  رواه ابن خزمية يف صحيحه وغريه 
  الترغيب يف صوم يوم وإفطار يوم وهو صوم داود عليه السالم  - ٥

عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك  - ١٥٩٠
  م الليل قلت نعم لتصوم الدهر وتقو

قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العني ونفهت له النفس ال صام من صام األبد صوم ثالثة أيام من الشهر صوم 
  الشهر كله 

  قلت فإين أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى 
  تفطر وتصلي الليل فال تفعل فإن لعينك ويف رواية أمل أخرب أنك تصوم وال 

  حظا ولنفسك حظا والهلك حظا فصم وأفطر وصل ومن وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة 
  قال إين أجد أقوى من ذلك يا نيب اهللا قال فصم صيام داود عليه السالم 

  ا القى قال وكيف كان يصوم يا نيب اهللا قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذ
  ويف أخرى قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال صوم فوق صوم داود عليه السالم شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما 

  رواه البخاري ومسلم وغريمها 
  ويف رواية ملسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي  - ١٥٩١

ثالثة أيام ولك أجر ما بقي قال إين أطيق أفضل من ذلك قال صم أفضل قال أنا أطيق أفضل من ذلك قال صم 
  الصيام عند اهللا صوم داود عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما 

ويف رواية ملسلم وأيب داود قال صم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام وهو صيام داود عليه السالم  - ١٥٩٢
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال أفضل من ذلك قلت إين أطيق أفضل من ذلك فقال رس

  ويف رواية للنسائي صم أحب الصيام إىل اهللا عز و جل صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما  - ١٥٩٣
  ويف رواية ملسلم قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة  - ١٥٩٤

يته فقال أمل أخرب أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل قال فإما ذكرت للنيب صلى اهللا عليه و سلم وإما أرسل إيل فأت
  ليلة فقلت بلى يا نيب اهللا ومل أرد بذلك إال اخلري 

  قال فإن حبسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام فقلت يا نيب اهللا إين أطيق أفضل من ذلك 
  اهللا عليه  قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا وجلسدك عليك حقا قال فصم صوم داود نيب

  السالم فإنه كان أعبد الناس 
  قال قلت يا نيب اهللا وما صوم داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما 

  قال واقرإ القرآن يف كل شهر 
  قال قلت يا رسول اهللا إين أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه يف كل عشرين 

  شرة قال قلت يا نيب اهللا إين أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه يف كل ع
قال قلت يا نيب اهللا إين أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه يف كل سبع وال تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا 

  ولزورك عليك حقا وجلسدك عليك حقا 
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب الصيام إىل اهللا صيام داود وأحب  - ١٥٩٥



  ود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يفطر يوما ويصوم يوما الصالة إىل اهللا صالة دا
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

  هجمت العني بفتح اهلاء واجليم أي غارت وظهر عليها الضعف 
  ونفهت النفس بفتح النون وكسر الفاء أي كلت وملت وأعيت 

  الواحد واجلمع فيه سواء والزور بفتح الزاي هو الزائر 
  ترهيب املرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إال أن تستأذنه 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها  - ١٥٩٦
  شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنه 
  د بإسناد حسن وزاد إال رمضان رواه البخاري ومسلم وغريمها ورواه أمح
  ويف بعض روايات أيب داود غري رمضان 

  ويف رواية للترمذي وابن ماجه ال تصم املرأة وزوجها شاهد يوما من غري شهر  - ١٥٩٧

  رمضان إال بإذنه 
  ورواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما بنحو الترمذي 

لى اهللا عليه و سلم أميا امرأة صامت بغري إذن زوجها فأرادها وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ص - ١٥٩٨
  على شيء فامتنعت عليه كتب اهللا عليها ثالثا من الكبائر 

  رواه الطرباين يف األوسط من رواية بقية وهو حديث غريب وفيه نكارة واهللا أعلم 
 عليه و سلم وفيه ومن حق وروى الطرباين حديثا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا - ١٥٩٩

الزوج على الزوجة أن ال تصوم تطوعا إال بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت وال يقبل منها ويأيت بتمامه يف النكاح 
  إن شاء اهللا تعاىل 

  ترهيب املسافر من الصوم إذا كان يشق عليه وترغيبه يف اإلفطار 
عليه و سلم خرج عام الفتح إىل مكة يف رمضان حىت عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا  - ١٦٠٠

بلغ كراع الغميم فصام وصام الناس مث دعا بقدح من ماء فرفعه حىت نظر الناس إليه مث شرب فقيل له بعد ذلك إن 
  بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة 

  ويف رواية فقيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة 
 رواية فقيل له إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإمنا ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر ويف

  احلديث 
  رواه مسلم 

  كراع بضم الكاف 
  الغميم بفتح الغني املعجمة وهو موضع على ثالثة أميال من عسفان 

سفر فرأى رجال قد اجتمع الناس عليه وقد وعنه رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يف  - ١٦٠١
  ظلل عليه فقال ما له قالوا رجل صائم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس الرب أن 



  تصوموا يف السفر 
  زاد يف رواية وعليكم برخصة اهللا اليت رخص لكم 

  ويف رواية ليس من الرب الصوم يف السفر 
  ئي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسا

ويف رواية للنسائي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر على رجل يف ظل شجرة يرش عليه املاء قال  - ١٦٠٢
ما بال صاحبكم قالوا يا رسول اهللا صائم قال إنه ليس من الرب أن تصوموا يف السفر وعليكم برخصة اهللا عز و جل 

  اليت رخص لكم فاقبلوها 
اهللا عنه قال أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غزوة فسرنا يف يوم  وعن عمار بن ياسر رضي - ١٦٠٣

شديد احلر فنزلنا يف بعض الطريق فانطلق رجل منا فدخل حتت شجرة فإذا أصحابه يلوذون به وهو مضطجع كهيئة 
ل اهللا صلى اهللا عليه الوجع فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما بال صاحبكم قالوا صائم فقال رسو

  و سلم ليس من الرب أن تصوموا يف السفر عليكم بالرخصة اليت أرخص اهللا لكم فاقبلوها 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال سار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزل بأصحابه وإذا  - ١٦٠٤
لى صاحبهم وهو صائم فمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما شأن صاحبكم ناس قد جعلوا عريشا ع

أوجع قالوا يا رسول اهللا ولكنه صائم وذلك يف يوم حرور فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال بر أن يصام يف 
  سفر 

  رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح 
ري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس وعن كعب بن عاصم األشع - ١٦٠٥

  من الرب الصيام يف السفر 
  رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح وهو عند أمحد بلفظ ليس من ام بر ام صيام يف ام سفر 

  ورجاله رجال الصحيح 

  عليه و سلم ليس من الرب الصوم يف السفر وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 

وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صائم رمضان يف  - ١٦٠٧
  السفر كاملفطر يف احلضر 

  ل الصيام يف السفر كاإلفطار يف احلضر رواه ابن ماجه مرفوعا هكذا والنسائي بإسناد حسن إال أنه قال كان يقا
  ويف رواية الصائم يف السفر كاملفطر يف احلضر 

قال احلافظ قول الصحايب كان يقال كذا هل يلتحق باملرفوع أو املوقوف فيه خالف مشهور بني احملدثني 
 عليه و سلم يكون واألصوليني ليس هذا موضع بسطه لكن اجلمهور على أنه إذا مل يضفه إىل زمن النيب صلى اهللا

  موقوفا واهللا أعلم 
وعن أيب طعمة قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرمحن إين أقوى على الصيام يف  - ١٦٠٨

السفر فقال ابن عمر رضي اهللا عنه إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من مل يقبل رخصة اهللا عز و 
  مثل جبال عرفة جل كان عليه من اإلمث 



  رواه أمحد والطرباين يف الكبري 
وكان شيخنا احلافظ أبو احلسن رمحه اهللا يقول إسناد أمحد حسن وقال البخاري يف كتاب الضعفاء هو حديث منكر 

  واهللا أعلم 
ى وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا تبارك وتعاىل حيب أن تؤت - ١٦٠٩

  رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته 
  رواه أمحد بإسناد صحيح والبزار والطرباين يف األوسط بإسناد حسن وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

  ويف رواية البن خزمية قال إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تترك معصيته 
  بن يزيد بن آدم قال  وروى الطرباين يف األوسط أيضا والكبري عن عبد اهللا - ١٦١٠

حدثين أبو الدرداء وواثلة بن األسقع وأبو أمامة وأنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا 
  حيب أن تقبل رخصه كما حيب العبد مغفرة ربه 

ؤتى رخصه وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا حيب أن ت - ١٦١١
  كما حيب أن تؤتى عزائمه 

  رواه البزار بإسناد حسن والطرباين وابن حبان يف صحيحه 
  وعن أنس رضي اهللا عنه قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف السفر فمنا الصائم ومنا املفطر  - ١٦١٢

  يده قال فنزلنا منزال يف يوم حار أكثرنا ظال صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس ب
قال فسقط الصوام وقام املفطرون فضربوا األبنية وسقوا الركاب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذهب 

  املفطرون اليوم باألجر 
  رواه مسلم 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لست عشرة  - ١٦١٣
  ا من أفطر فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم مضت من رمضان فمنا من صام ومن

  ويف رواية يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن 
  رواه مسلم وغريه 

ن الصوم قال احلافظ اختلف العلماء أميا أفضل يف السفر الصوم أو الفطر فذهب أنس بن مالك رضي اهللا عنه إىل أ
  أفضل وحكي ذلك أيضا عن عثمان بن أيب العاصي 

  وإليه ذهب إبراهيم النخعي وسعيد بن جبري والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي 
  وقال مالك والفضيل بن عياض والشافعي الصوم أحب إلينا ملن قوي عليه 

عي وأمحد بن حنبل وإسحاق بن وقال عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس وسعيد بن املسيب والشعيب واألوزا
راهويه الفطر أفضل وروي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة وجماهد أفضلهما أيسرمها على املرء واختار هذا القول 

  احلافظ أبو بكر بن املنذر وهو قول حسن واهللا أعلم 

  الترغيب يف السحور سيما بالتمر 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسحروا فإن يف السحور عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول  - ١٦١٤

  بركة 



  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وعن سلمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الربكة يف ثالثة يف اجلماعة والثريد  - ١٦١٦

  والسحور 
  و عبد اهللا البصري ال يدرى من هو رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات وفيهم أب

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ومالئكته يصلون على  - ١٦١٧
  املتسحرين 

  رواه الطرباين يف األوسط وابن حبان يف صحيحه 
عليه و سلم إىل السحور يف  وعن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال دعاين رسول اهللا صلى اهللا - ١٦١٨

  رمضان فقال هلم إىل الغذاء املبارك 
  رواه أبو داود والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

قال اململي رضي اهللا عنه رووه كلهم عن احلارث بن زياد عن أيب رهم عن العرباض واحلارث مل يرو عنه غري يونس 
  وي عن أيب رهم حديثه منكر بن سيف وقال أبو عمر النمريي جمهول ير

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو الغذاء املبارك يعين  - ١٦١٩
  السحور رواه ابن حبان يف صحيحه 

  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال استعينوا بطعام السحر على  - ١٦٢٠

  هار والقيلولة على قيام الليل صيام الن
رواه ابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي كلهم من طريق زمعة بن صاحل عن سلمة هو ابن وهران عن 

  عكرمة عنه إال أن ابن خزمية قال وبقيلولة النهار على قيام الليل 
م قال دخلت على النيب صلى وعن عبد اهللا بن احلارث عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سل - ١٦٢١

  اهللا عليه و سلم وهو يتسحر فقال إهنا بركة أعطاكم اهللا إياها فال تدعوه 
  رواه النسائي بإسناد حسن 

وروي عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ليس عليهم  - ١٦٢٢
  ن حالال الصائم واملتسحر واملرابط يف سبيل اهللا حساب فيما طعموا إن شاء اهللا تعاىل إذا كا

  رواه البزار والطرباين يف الكبري 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السحور كله بركة فال  - ١٦٢٣

  رين تدعوه ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماء فإن اهللا عز و جل ومالئكته يصلون على املتسح
  رواه أمحد وإسناده قوي 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسحروا ولو جبرعة من  - ١٦٢٤
  ماء 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  وروي عن السائب بن يزيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم السحور التمر  - ١٦٢٥

  وقال يرحم اهللا املتسحرين 
  رواه الطرباين يف الكبري 



  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم سحور املؤمن التمر  - ١٦٢٦
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 

  الترغيب يف تعجيل الفطر وتأخري السحور  - ٩
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزال الناس خبري ما عجلوا عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أ - ١٦٢٧
  الفطر 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي 

  وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تزال أميت على سنيت ما مل تنتظر بفطرها النجوم 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل إن أحب وعن أيب هريرة رضي اهللا - ١٦٢٩
  عبادي إيل أعجلهم فطرا 

  رواه أمحد والترمذي وحسنه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 
وروي عن يعلى بن مرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة حيبها اهللا عز و  - ١٦٣٠
  يل اإلفطار وتأخري السحور وضرب اليدين إحدامها على األخرى يف الصالة جل تعج

  رواه الطرباين يف األوسط 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزال الدين ظاهرا ما عجل  - ١٦٣١

  الناس الفطر الن اليهود والنصارى يؤخرون 
  بن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما وعند ابن ماجه ال يزال الناس خبري رواه أبو داود وابن ماجه وا

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قط صلى صالة املغرب  - ١٦٣٢
  حىت يفطر ولو على شربة من ماء 

  رواه أبو يعلى وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 
  الفطر على التمر فإن مل جيد فعلى املاء الترغيب يف  - ١٠

عن سلمان بن عامر الضيب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر  - ١٦٣٣
  على متر فإنه بركة فإن مل جيد مترا فاملاء فإنه طهور 

  يث حسن صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حد
وعن أنس رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن  - ١٦٣٤

  مل تكن رطبات فتمرات فإن مل تكن حسا حسوات من ماء 
  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن 

  ر على ثالث مترات أو شيء مل تصبه النار ورواه أبو يعلى قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حيب أن يفط
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وجد مترا فليفطر عليه ومن مل جيد  - ١٦٣٦

  فليفطر على املاء فإنه طهور 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

  الترغيب يف إطعام الطعام  - ١١



عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من فطر صائما كان له مثل  - ١٦٣٧
  أجره غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيء 

  رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي حديث صحيح 
ا أو جهز حاجا أو خلفه يف أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من ولفظ ابن خزمية والنسائي من جهز غازي

  غري أن ينقص من أجورهم شيء 
وروي عن سلمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فطر صائما على طعام  - ١٦٣٨

  لة القدر وشراب من حالل صلت عليه املالئكة يف ساعات شهر رمضان وصلى عليه جربائيل لي
  رواه الطرباين يف الكبري وأبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب إال أنه قال وصافحه جربائيل ليلة القدر 

وزاد فيه ومن صافحه جربائيل عليه السالم يرق قلبه وتكثر دموعه قال فقلت يا رسول اهللا أفرأيت من مل يكن عنده 
  قال فقبصة من طعام 

  قال فشربة من ماء  قلت أفرأيت إن مل يكن عنده
  القبصة بالصاد املهملة هو ما يتناوله اآلخذ بأنامله الثالث 

وتقدم حديث سلمان الذي رواه ابن خزمية يف صحيحه وفيه من فطر فيه صائما يعين يف رمضان كان مغفرة لذنوبه 
  وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غري أن 

  ينقص من أجره شيء 
جيد ما يفطر الصائم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطي اهللا هذا الثواب من فطر صائما قالوا ليس كلنا 

  على مترة أو شربة ماء أو مذقة لنب 
  احلديث 

  ترغيب الصائم يف أكل املفطرين عنده  - ١٢
ت إليه طعاما عن أم عمارة األنصارية رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها فقدم - ١٦٣٩

فقال كلي فقالت إين صائمة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الصائم تصلي عليه املالئكة إذا أكل عنده 
  حىت يفرغوا ورمبا قال حىت يشبعوا 

  رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
  مذي الصائم إذا أكل عنده املفاطري صلت عليه املالئكة ويف رواية للتر

وعن سليمان بن بريدة رضي اهللا عنه عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبالل الغداء يا  - ١٦٤٠
  بالل فقال إين صائم 

أن الصائم تسبح  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بالل يف اجلنة شعرت يا بالل
  عظامه وتستغفر له املالئكة ما أكل عنده 

رواه ابن ماجه والبيهقي كالمها من رواية بقية حدثنا حممد بن عبد الرمحن عن سليمان وحممد بن عبد الرمحن هذا 
  جمهول وبقية مدلس وتصرحيه بالتحديث ال يفيد مع اجلهالة واهللا أعلم 

  ش والكذب وحنو ذلك ترهيب الصائم من الغيبة والفح - ١٣
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من مل يدع قول الزور والعمل به فليس  - ١٦٤١



  هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه 
  رواه البخاري وأبو داود والترمذي 

  والنسائي وابن ماجه وعنده من مل يدع قول الزور واجلهل والعمل به 
  اية للنسائي وهو رو

ورواه الطرباين يف الصغري واألوسط من حديث أنس بن مالك ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل 
  يدع اخلنا والكذب فال حاجة هللا أن يدع طعامه وشرابه 

كل  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل - ١٦٤٢
عمل ابن آدم له إال الصيام فإيل وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن 

  سابه أحد أو قاتله فليقل إين صائم إين صائم 
احلديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وتقدم بطرقه وذكر غريبه يف 

  الصيام 
  وعن أيب عبيدة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الصيام جنة ما مل خيرقها  - ١٦٤٣

رواه النسائي بإسناد حسن وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي ورواه الطرباين يف األوسط من حديث أيب هريرة وزاد 
  قيل ومب خيرقها قال بكذب أو غيبة 

ة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس الصيام من األكل والشرب وعن أيب هرير - ١٦٤٤
  إمنا الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إين صائم إين صائم 

  رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تساب وأنت صائم فإن سابك أحد  ويف رواية البن خزمية عنه - ١٦٤٥

  فقل إين صائم وإن كنت قائما فاجلس 
  وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رب صائم ليس له من صيامه إال  - ١٦٤٦

  اجلوع ورب قائم ليس له من قيامه إال السهر 
والنسائي وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولفظهما  رواه ابن ماجه واللفظ له

  رب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر 
  ورواه البيهقي ولفظه رب قائم حظه من القيام السهر ورب صائم حظه من الصيام اجلوع والعطش 

ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رب صائم حظه من صيامه وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قا - ١٦٤٧
  اجلوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر 

  رواه الطرباين يف الكبري وإسناده ال بأس به 
وعن عبيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن امرأتني صامتا وأن رجال قال يا رسول اهللا صلى اهللا  - ١٦٤٨

إن هاهنا امرأتني قد صامتا وإهنما قد كادتا أن متوتا من العطش فأعرض عنه أو سكت مث عاد وأراه قال عليه و سلم 
  باهلاجرة قال يا نيب اهللا إهنما واهللا قد ماتتا أو كادتا أن متوتا قال ادعهما قال فجاءتا 

ت نصف القدح مث قال قال فجيء بقدح أو عس فقال إلحدامها قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا وحلما حىت مأل
لألخرى قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد وحلم عبيط وغريه حىت مألت القدح مث قال إن هاتني صامتا عما أحل 



  اهللا هلما وأفطرتا على ما حرم اهللا عليهما جلست إحدامها إىل األخرى فجعلتا تأكالن من حلوم الناس 
لهم عن رجل مل يسم عن عبيد ورواه أبو داود الطيالسي وابن أيب رواه أمحد واللفظ له وابن أيب الدنيا وأبو يعلى ك

  الدنيا يف ذم الغيبة والبيهقي من حديث أنس ويأيت يف الغيبة إن شاء اهللا 
  العس بضم العني وتشديد السني املهملتني هو القدح العظيم 

  و الطري والعبيط بفتح العني املهملة بعدها باء موحدة مث ياء مثناة حتت وطاء مهملة ه

  الترغيب يف االعتكاف 
روي عن علي بن حسني عن أبيه رضي اهللا عنهم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اعتكف  - ١٦٤٩

  عشرا يف رمضان كان كحجتني وعمرتني 
  رواه البيهقي 

سلم فأتاه رجل  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان معتكفا يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و - ١٦٥٠
فسلم عليه مث جلس فقال له ابن عباس يا فالن أراك مكتئبا حزينا قال نعم يا ابن عم رسول اهللا لفالن علي حق 

  والء وحرمة صاحب هذا القرب ما أقدر عليه 
  قال ابن عباس أفال أكلمه فيك فقال إن أحببت قال فانتعل ابن عباس مث خرج من املسجد 

ما كنت فيه قال ال ولكين مسعت صاحب هذا القرب صلى اهللا عليه و سلم والعهد به قريب فقال له الرجل أنسيت 
فدمعت عيناه وهو يقول من مشى يف حاجة أخيه وبلغ فيها كان خريا له من اعتكاف عشر سنني ومن اعتكف يوما 

  ابتغاء وجه اهللا تعاىل جعل اهللا بينه وبني النار ثالث خنادق أبعد مما بني اخلافقني 
  رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي واللفظ له 

  واحلاكم خمتصرا وقال صحيح اإلسناد كذا قال 
  قال احلافظ وأحاديث اعتكاف النيب صلى اهللا عليه و سلم مشهورة يف الصحاح وغريها ليست من شرط كتابنا 

  الترغيب يف صدقة الفطر وبيان تأكيدها  - ١٥
ما قال فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقة الفطر طهرة للصائم عن ابن عباس رضي اهللا عنه - ١٦٥١

من اللغو والرفث وطعمة للمساكني فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من 
  الصدقة 

  رواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح على شرط البخاري 
له فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زكاة الفطر فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب قال اخلطايب رمحه اهللا قو

كافتراض الزكاة الواجبة يف األموال وفيه بيان أن ما فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو كما فرض اهللا ألن 
  طاعته صادرة عن طاعة اهللا وقد قال بفرضية زكاة الفطر 

  علم وقد عللت بأهنا طهرة للصائم من الرفث واللغو ووجوهبا عامة أهل ال
فهي واجبة على كل صائم غين ذي جدة أو فقري جيدها فضال عن قوته إذا كان وجوهبا لعلة التطهري وكل الصائمني 

  حمتاجون إليها فإذا اشتركوا يف العلة اشتركوا يف الوجوب انتهى 
علم على أن صدقة الفطر فرض وممن حفظنا ذلك عنه من أهل وقال احلافظ أبو بكر بن املنذر أمجع عوام أهل ال

العلم حممد بن سريين وأبو العالية والضحاك وعطاء ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأمحد وإسحاق 



  وأصحاب الرأي وقال إسحاق هو كاإلمجاع من أهل العلم انتهى 
بن أيب صعري عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى وعن عبد اهللا بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد اهللا  - ١٦٥٢

اهللا عليه و سلم صاع من بر أو قمح على كل صغري أو كبري حر أو عبد ذكر أو أنثى غين أو فقري أما غنيكم 
  فيزكيه اهللا وأما فقريكم فريد اهللا عليه أكثر مما أعطى 

  رواه أمحد وأبو داود 
  صعري هو بالعني املهملة مصغرا 

وعن جرير رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوم شهر رمضان معلق بني السماء  - ١٦٥٣
  واألرض وال يرفع إال بزكاة الفطر 

  رواه أبو حفص بن شاهني يف فضائل رمضان وقال حديث غريب جيد اإلسناد 
ده قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن كثري بن عبد اهللا املزين رضي اهللا عنه عن أبيه عن ج - ١٦٥٤

   ٥١ ٤١عن هذه اآلية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى األعلى 
  قال أنزلت يف زكاة الفطر 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
  قال احلافظ كثري بن عبد اهللا واه 

  كتاب العيدين واألضحية الترغيب يف إحياء ليليت العيدين

هللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قام ليليت العيدين حمتسبا مل ميت قلبه يوم متوت عن أيب أمامة رضي ا
  القلوب 

  رواه ابن ماجه ورواته ثقات إال أن بقية مدلس وقد عنعنه 
وروي عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحيا الليايل اخلمس  - ١٦٥٦
  له اجلنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان  وجبت

  رواه األصبهاين 
وروي عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أحيا ليلة الفطر  - ١٦٥٧

  وليلة األضحى مل ميت قلبه يوم متوت القلوب 
  ألوسط والكبري رواه الطرباين يف ا

  الترغيب يف التكبري يف العيد وذكر فضله  - ٢
  روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينوا أعيادكم بالتكبري  - ١٦٥٨

  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط وفيه نكارة 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان  وعن سعد بن أوس األنصاري عن أبيه رضي اهللا عنه قال - ١٦٥٩

يوم عيد الفطر وقفت املالئكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر املسلمني إىل رب كرمي مين باخلري مث يثيب 
عليه اجلزيل لقد أمرمت بقيام الليل فقمتم وأمرمت بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم فإذا صلوا 

مناد أال إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إىل رحالكم فهو يوم اجلائزة ويسمى ذلك اليوم يف السماء  نادى
  يوم اجلائزة 



  رواه الطرباين يف الكبري من رواية جابر اجلعفي 
  وتقدم يف الصيام ما يشهد له 

  الترغيب يف األضحية وما جاء فيمن مل يضح مع القدرة ومن باع جلد أضحيته  - ٣
عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر  - ١٦٦٠

أحب إىل اهللا من إهراق الدم وإنه لتأيت يوم القيامة يف فرشه بقروهنا وأشعارها وأظالفها وإن الدم ليقع من اهللا مبكان 
  قبل أن يقع من األرض فطيبوا هبا نفسا 

  اجه والترمذي وقال حديث حسن غريب واحلاكم وقال صحيح اإلسناد رواه ابن م
قال احلافظ رووه من طريق أيب املثىن وامسه سليمان بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عنها وسليمان واه وقد 

  وثق 
  قال الترمذي ويروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال األضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة 

احلديث الذي أشار إليه الترمذي رواه ابن ماجه واحلاكم وغريمها كلهم عن عائذ اهللا عن أيب داود عن زيد بن وهذا 
أرقم قال قال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا ما هذه األضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم 

  صلوات اهللا عليه وسالمه 
  ال بكل شعرة من الصوف حسنة قالوا فما لنا فيها يا رسول اهللا ق

  قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
  قال احلافظ بل واهيه 

  عائذ اهللا هو اجملاشعي وأبو داود هو نفيع بن احلارث األعمى وكالمها ساقط 
م يف يوم أضحى ما عمل آدمي وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل - ١٦٦١

يف هذا اليوم أفضل من دم يهراق إال أن يكون رمحا توصل رواه الطرباين يف الكبري ويف إسناده حيىي بن احلسن 
  اخلشين ال حيضرين حاله 

وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا فاطمة قومي إىل أضحيتك  - ١٦٦٢
  إن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك فاشهديها ف

  قالت يا رسول اهللا ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمني قال بل لنا وللمسلمني 
  رواه البزار وأبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الضحايا وغريه ويف إسناده عطية بن قيس وثق وفيه كالم 

علي ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا فاطمة قومي فاشهدي ورواه أبو القاسم األصبهاين عن 
أضحيتك فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه جياء بلحمها ودمها توضع يف ميزانك سبعني 

  ضعفا 
ني عامة قال آلل حممد قال أبو سعيد يا رسول اهللا هذا آلل حممد خاصة فإهنم أهل ملا خصوا به من اخلري أو للمسلم

  خاصة وللمسلمني عامة وقد حسن بعض مشاخينا حديث علي هذا واهللا أعلم 
وروي عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا أيها الناس ضحوا واحتسبوا  - ١٦٦٣

  بدمائها فإن الدم وإن وقع يف األرض فإنه يقع يف حرز اهللا عز و جل 
  يف األوسط  رواه الطرباين



وروي عن احلسني بن علي رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ضحى طيبة  - ١٦٦٤
  نفسه حمتسبا الضحيته كانت له حجابا من النار 

  رواه الطرباين يف الكبري 
نفقت الورق يف وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أ - ١٦٦٥

  شيء أحب إىل اهللا من حنر ينحر يف يوم عيد 
  رواه الطرباين يف الكبري واألصبهاين 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري األضحية الكبش وخري  - ١٦٦٦
  الكفن احللة 

   رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه إال أنه قال الكبش األقرن
  رووه كلهم من رواية عفري بن معدان عن سليم بن عامر عن أيب أمامة 

  وقال الترمذي حديث غريب 
  قال احلافظ عفري واه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وجد سعة ألن يضحي فلم  - ١٦٦٧
  يضح فال حيضر مصالنا 

  وموقوفا ولعله أشبه  رواه احلاكم مرفوعا هكذا وصححه
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من باع جلد أضحيته فال  - ١٦٦٨

  أضحية له 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

اهللا قال احلافظ يف إسناده عبد اهللا بن عياش القتباين املصري خمتلف فيه وقد جاء يف غري ما حديث عن النيب صلى 
  عليه و سلم النهي عن بيع جلد األضحية 

  الترهيب من املثلة باحليوان ومن قتله لغري األكل وما جاء يف األمر بتحسني القتلة والذحبة  - ٤
عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا كتب اإلحسان على  - ١٦٦٩

  القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

  وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم حبد الشفار  - ١٦٧١
  وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز 

  رواه ابن ماجه 
ار مجع شفرة وهي السكني وفليجهز هو بضم الياء وسكون اجليم وكسر اهلاء وآخره زاي أي فليسرع ذحبها الشف

  ويتمه 
وعن ابن عمر أيضا رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من إنسان يقتل  - ١٦٧٢

  عصفورا فما فوقها بغري حقها إال يسأله اهللا عز و جل عنها 
  رسول اهللا وما حقها قال أن يذحبها فيأكلها وال يقطع رأسها ويرمي هبا قيل يا 

  رواه النسائي واحلاكم وصححه 



وعن الشريد رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إىل اهللا يوم 
  القيامة يقول يا رب إن فالنا قتلين عبثا ومل يقتلين منفعة 

  واه النسائي وابن حبان يف صحيحه ر
وعن ابن سريين أن عمر رضي اهللا عنه رأى رجال يسحب شاة برجلها ليذحبها فقال له ويلك قدها إىل  - ١٦٧٤

  املوت قودا مجيال 
  رواه عبد الرزاق يف كتابه موقوفا 

ابا على شاة ليذحبها ورواه أيضا مرفوعا عن حممد بن راشد عن الوضني بن عطاء قال إن جزارا فتح ب - ١٦٧٥
فانفلتت منه حىت جاءت النيب صلى اهللا عليه و سلم فاتبعها فأخذها يسحبها برجلها فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم اصربي المر اهللا وأنت يا جزار فسقها سوقا رفيقا 
  وهذا معضل والوضني فيه كالم 

لى اهللا عليه و سلم رآه ابن عمر رضي اهللا عنه وعن أيب صاحل احلنفي عن رجل من أصحاب النيب ص - ١٦٧٦
  قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من مثل بذي روح مث مل يتب مثل اهللا به يوم القيامة 

  رواه أمحد ورواته ثقات مشهورون 
قومك  وعن مالك بن نضلة رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هل تنتج إبل - ١٦٧٧

  صحاحا فتعمد إىل املوسى فتقطع آذاهنا وتشق جلودها وتقول هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك قلت نعم 
  قال فكل ما آتاك اهللا حل ساعد اهللا أشد من ساعدك وموسى اهللا أشد من موساك 

  رواه ابن حبان يف صحيحه وسيأيت يف باب الشفقة والرمحة إن شاء اهللا 
  هملة وسكون الراء مجع الصرمي وهو الذي صرم منه أي قطع الصرم بضم الصاد امل

  كتاب احلج الترغيب يف احلج والعمرة وما جاء فيمن خرج يقصدمها فمات

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي العمل أفضل قال إميان باهللا  - ١٦٧٨
  ورسوله 

  اهللا  قيل مث ماذا قال اجلهاد يف سبيل
  قيل مث ماذا قال حج مربور 

  رواه البخاري ومسلم 
ورواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل األعمال عند اهللا تعاىل إميان ال شك 

  فيه وغزو ال غلول فيه وحج مربور 
  قال أبو هريرة حجة مربورة تكفر خطايا سنة 

فيه معصية وقد جاء من حديث جابر مرفوعا إن بر احلج إطعام الطعام وطيب الكالم  املربور قيل هو الذي ال يقع
  وعند بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السالم 

  وسيأيت 
وعنه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع  - ١٦٧٩



  من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
  ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي إال أنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه  رواه البخاري

  الرفث بفتح الراء والفاء مجيعا 
  روي عن ابن عباس أنه قال الرفث ما روجع به النساء 

  وقال األزهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من املرأة 
يراد به الفحش ويطلق ويراد به خطاب الرجل املرأة فيما يتعلق قال احلافظ الرفث يطلق ويراد به اجلماع ويطلق و

  باجلماع وقد نقل يف معىن احلديث كل واحد من هذه الثالثة عن مجاعة من العلماء واهللا أعلم 
وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج  - ١٦٨٠
  يس له جزاء إال اجلنة املربور ل

  رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه واألصبهاين 
  وزاد وما سبح احلاج من تسبيحة وال هلل من هتليلة وال كرب من تكبرية إال بشر هبا تبشرية 

ويال وقال وعن ابن مشاسة رضي اهللا عنه قال حضرنا عمرو بن العاصي وهو يف سياقة املوت فبكى ط - ١٦٨١
فلما جعل اهللا اإلسالم يف قليب أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا ابسط ميينك البايعك فبسط يده 

  فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قال أردت أن أشترط 
  قال تشترط ماذا قال أن يغفر يل 

  هتدم ما كان قبلها وأن احلج يهدم ما كان قبله قال أما علمت يا عمرو أن اإلسالم يهدم ما كان قبله وأن اهلجرة 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه هكذا خمتصرا ورواه مسلم وغريه أطول منه 

وعن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين جبان وإين  - ١٦٨٢
  ضعيف فقال هلم إىل جهاد ال شوكة فيه احلج 

  لطرباين يف الكبري واألوسط ورواته ثقات وأخرجه عبد الرزاق أيضا ورواه ا
  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول اهللا نرى اجلهاد أفضل  - ١٦٨٣

  األعمال أفال جناهد فقال لكن أفضل اجلهاد حج مربور 
النساء من جهاد قال عليهن رواه البخاري وغريه وابن خزمية يف صحيحه ولفظه قالت قلت يا رسول اهللا هل على 

  جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جهاد الكبري والضعيف واملرأة  - ١٦٨٤

  احلج والعمرة 
  رواه النسائي بإسناد حسن 

يف سؤال جربائيل عليه السالم إياه عن  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم - ١٦٨٥
اإلسالم فقال اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج وتعتمر 

  وتغتسل من اجلنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان 
  قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم 

  قال صدقت 



  صحيحه وهو يف الصحيحني وغريمها بغري هذا السياق  رواه ابن خزمية يف
وتقدم يف كتاب الصالة والزكاة أحاديث كثرية تدل على فضل احلج والترغيب فيه وتأكيد وجوبه مل نعدها لكثرهتا 

  فلرياجعها من أراد شيئا من ذلك 
  ج جهاد كل ضعيف وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احل - ١٦٨٦

  رواه ابن ماجه عن أيب جعفر عنها 
وعن عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه قال قال رجل يا رسول اهللا ما اإلسالم قال أن يسلم هللا قلبك وأن  - ١٦٨٧

  يسلم املسلمون من لسانك ويدك قال فأي اإلسالم أفضل قال اإلميان 
  ورسله والبعث بعد املوت  قال وما اإلميان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه

  قال فأي اإلميان أفضل قال اهلجرة 
  قال وما اهلجرة قال أن هتجر السوء 
  قال فأي اهلجرة أفضل قال اجلهاد 

  قال وما اجلهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم 
  قال فأي اجلهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه 

عمالن مها أفضل األعمال إال من عمل مبثلهما حجة مربورة أو عمرة  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث
  مربورة 

رواه أمحد بإسناد صحيح ورواته حمتج هبم يف الصحيح والطرباين وغريه ورواه البيهقي عن أيب قالبة عن رجل من 
  أهل الشام عن أبيه 

أي األعمال أفضل قال إميان باهللا وعن ماعز رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سئل  - ١٦٨٨
  وحده مث اجلهاد مث حجة برة تفضل سائر األعمال كما بني مطلع الشمس إىل مغرهبا 

  رواه أمحد والطرباين ورواة أمحد إىل ماعز رواة الصحيح وماعز هذا صحايب مشهور غري منسوب 
  ج املربور ليس له جزاء إال اجلنة وعن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احل - ١٦٨٩

  قيل وما بره قال إطعام الطعام وطيب الكالم 
رواه أمحد والطرباين يف األوسط بإسناد حسن وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي واحلاكم خمتصرا وقال صحيح 

  اإلسناد 
  ويف رواية ألمحد والبيهقي إطعام الطعام وإفشاء السالم 

 ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تابعوا بني احلج وعن عبد اهللا يعين - ١٦٩٠
والعمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحجة املربورة ثواب 

  إال اجلنة 
سن صحيح ورواه ابن ماجه والبيهقي رواه الترمذي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي حديث ح

  من حديث عمر وليس عندمها والذهب إىل آخره 
  وعند البيهقي فإن متابعة بينهما يزيدان يف األجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري اخلبث 

جوا وروي عن عبد اهللا بن جراد الصحايب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح - ١٦٩١
  فإن احلج يغسل الذنوب كما يغسل املاء الدرن 



  رواه الطرباين يف األوسط 
  وعن أيب موسى رضي اهللا عنه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلاج يشفع يف  - ١٦٩٢

  أربعمائة من أهل بيت أو قال من أهل بيته وخيرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
   رواه البزار وفيه راو مل يسم

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ما ترفع إبل احلاج رجال وال  - ١٦٩٣
  تضع يدا إال كتب اهللا له هبا حسنة 

  أو حما عنه سيئة أو رفع هبا درجة 
  رواه البيهقي وابن حبان يف صحيحه يف حديث يأيت إن شاء اهللا 

اهللا عنه قال مسعت أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم يقول من جاء يؤم البيت  وروي عن أيب هريرة رضي - ١٦٩٤
احلرام فركب بعريه فما يرفع البعري خفا وال يضع خفا إال كتب اهللا له هبا حسنة وحط عنه هبا خطيئة ورفع له هبا 

من ذنوبه كيوم ولدته أمه درجة حىت إذا انتهى إىل البيت فطاف وطاف بني الصفا واملروة مث حلق أو قصر إال خرج 
  فهلم نستأنف العمل 

  فذكر احلديث 
  رواه البيهقي 

وعن زاذان رضي اهللا عنه قال مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعا ولده فجمعهم فقال مسعت رسول اهللا  - ١٦٩٥
سنة كل صلى اهللا عليه و سلم يقول من حج من مكة ماشيا حىت يرجع إىل مكة كتب اهللا له بكل خطوة سبعمائة ح

  حسنة مثل حسنات احلرم 
  قيل له وما حسنات احلرم قال بكل حسنة مائة ألف حسنة 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه واحلاكم كالمها من رواية عيسى بن سوادة 
  وقال احلاكم صحيح اإلسناد وقال ابن خزمية إن صح اخلرب فإن يف القلب من عيسى بن سوادة 

  احلديث  قال احلافظ قال البخاري هو منكر
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن آدم عليه السالم أتى البيت  - ١٦٩٦

  ألف أتية مل يركب قط فيهن من اهلند على رجليه 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه أيضا وقال يف القلب من القاسم بن عبد الرمحن 

  قال احلافظ القاسم هذا واه 
جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجاج والعمار وفد اهللا دعاهم  وعن - ١٦٩٧

  فأجابوه وسألوه فأعطاهم 
  رواه البزار ورواته ثقات 

  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الغازي يف سبيل اهللا  - ١٦٩٨

  أجابوه وسألوه فأعطاهم واحلاج واملعتمر وفد اهللا دعاهم ف
  رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان يف صحيحه كالمها من رواية عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجاج والعمار وفد اهللا إن  - ١٦٩٩



  دعوه أجاهبم وإن استغفروه غفر هلم 
  نسائي وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما ولفظهما قال وفد اهللا ثالثة احلاج واملعتمر والغازي رواه ال

  وقدم ابن خزمية الغازي 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغفر للحاج وملن استغفر له  - ١٧٠٠
  احلاج 

غري وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم ولفظهما قال اللهم اغفر للحاج وملن استغفر له رواه البزار والطرباين يف الص
  احلاج 

وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم قال مسلم قال احلافظ يف إسناده شريك القاضي ومل خيرج له مسلم إال يف 
  املتابعات ويأيت الكالم عليه إن شاء اهللا 

ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استمتعوا هبذا البيت فقد هدم وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قا - ١٧٠١
  مرتني ويرفع يف الثالثة 

  رواه البزار والطرباين يف الكبري وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  قال ابن خزمية قوله ويرفع يف الثالثة يريد بعد الثالثة 

عمرو رضي اهللا عنهما قال ملا أهبط اهللا آدم عليه السالم من اجلنة قال إين مهبط معك  وعن عبد اهللا بن - ١٧٠٢
بيتا أو منزال يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي فلما كان زمن الطوفان رفع 

من مخسة أجبل حراء وثبري  وكان األنبياء حيجونه وال يعلمون مكانه فبوأه إلبراهيم عليه الصالة و السالم فبناه
  ولبنان وجبل الطور وجبل اخلري فتمتعوا منه ما استطعتم 

  رواه الطرباين يف الكبري موقوفا ورجال إسناده رجال الصحيح 

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعجلوا إىل احلج يعين الفريضة فإن 
  عرض له أحدكم ال يدري ما ي

  رواه أبو القاسم األصبهاين 
وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أوحى اهللا تعاىل إىل  - ١٧٠٤

  آدم عليه السالم أن يا آدم حج هذا البيت قبل أن حيدث بك حدث املوت 
  قال وما حيدث علي يا رب قال ما ال تدري وهو املوت 

  وت قال سوف تذوق قال وما امل
قال ومن أستخلف يف أهلي قال اعرض ذلك على السموات واألرض واجلبال فعرض ذلك على السموات فأبت 
وعرض على األرض فأبت وعرض على اجلبال فأبت وقبله ابنه قاتل أخيه فخرج آدم عليه السالم من أرض اهلند 

قرى حىت قدم مكة فاستقبلته املالئكة فقالوا السالم حاجا فما نزل منزال أكل فيه وشرب إال صار عمرانا بعده و
  عليك يا آدم بر حجك أما إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام 

قال أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والبيت يومئذ ياقوتة محراء جوفاء هلا بابان من يطوف يرى من يف 
آدم نسكه فأوحى اهللا تعاىل إليه يا آدم قضيت نسكك  جوف البيت ومن يف جوف البيت يرى من يطوف فقضى

  قال نعم يا رب 
قال فسل حاجتك تعط قال جل حاجيت أن تغفر يل ذنيب وذنب ولدي قال أما ذنبك يا آدم فقد غفرنا حني وقعت 



  بذنبك 
  وأما ذنب ولدك فمن عرفين وآمن يب وصدق رسلي وكتايب غفرنا له ذنبه 

  رواه األصبهاين أيضا 
وروي عن أيب جعفر حممد بن علي عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ١٧٠٥

سلم ما من عبد وال أمة يضن بنفقة ينفقها فيما يرضي اهللا إال أنفق أضعافها فيما يسخط اهللا وما من عبد يدع احلج 
حلاجة يعين حجة اإلسالم وما من عبد يدع املشي يف حلاجة من حوائج الدنيا إال رأى املخلفني قبل أن يقضي تلك ا

  حاجة أخيه املسلم قضيت أو مل تقض إال ابتلي مبعونة من يأمث عليه وال يؤجر فيه 
  رواه األصبهاين أيضا وفيه نكارة 

  يضن بالضاد املعجمة أي يبخل ويشح 
لم إن الكعبة هلا لسان وشفتان وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س - ١٧٠٦

  ولقد اشتكت فقالت يا رب قل عوادي وقل زواري فأوحى اهللا عز و جل إين 

  خالق بشرا خشعا سجدا حينون إليك كما حتن احلمامة إىل بيضها 
  رواه الطرباين يف األوسط 

نيب صلى اهللا عليه و سلم وروي عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن داود ال - ١٧٠٧
قال إهلي ما لعبادك عليك إذا هم زاروك يف بيتك قال لكل زائر حق على املزور حقا يا داود إن هلم علي أن 

  أعافيهم يف الدنيا وأغفر هلم إذا لقيتهم 
  رواه الطرباين يف األوسط أيضا 

هللا عليه و سلم ما راح مسلم يف وروي عن سهل بن سعد رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى ا - ١٧٠٨
  سبيل اهللا جماهدا أو حاجا مهال أو ملبيا إال غربت الشمس بذنوبه وخرج منها 

  رواه الطرباين يف األوسط أيضا 
وروى ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كنت جالسا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مسجد مىن فأتاه  - ١٧٠٩

فسلما مث قاال يا رسول اهللا جئنا نسألك فقال إن شئتما أخربتكما مبا جئتما رجل من األنصار ورجل من ثقيف 
تسأالين عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك وتسأالين فعلت فقاال أخربنا يا رسول اهللا فقال الثقفي لألنصاري سل فقال 

ه وعن ركعتيك بعد أخربين يا رسول اهللا فقال جئتين تسألين عن خمرجك من بيتك تؤم البيت احلرام وما لك في
الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بني الصفا واملروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن 
  رميك اجلمار وما لك فيه وعن حنرك وما لك فيه مع اإلفاضة فقال والذي بعثك باحلق لعن هذا جئت أسألك 

ناقتك خفا وال ترفعه إال كتب اهللا لك به حسنة وحما قال فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت احلرام ال تضع 
عنك خطيئة وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بين إمساعيل عليه السالم وأما طوافك بالصفا واملروة كعتق 
ن سبعني رقبة وأما وقوفك عشية عرفة فإن اهللا يهبط إىل مساء الدنيا فيباهي بكم املالئكة يقول عبادي جاؤوين شعثا م
كل فج عميق يرجون جنيت فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر املطر أو كزبد البحر لغفرهتا أفيضوا عبادي 

مغفورا لكم وملن شفعتم له وأما رميك اجلمار فلك بكل حصاة رميتها تكفري كبرية من املوبقات وأما حنرك فمذخور 
ميحى عنك هبا خطيئة وأما طوافك بالبيت بعد لك عند ربك وأما حالقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة و

  ذلك فإنك تطوف وال ذنب لك 



  يأيت ملك حىت يضع يديه بني كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى 
رواه الطرباين يف الكبري والبزار واللفظ له وقال وقد روي هذا احلديث من وجوه وال نعلم له أحسن من هذا 

  الطريق 
ي رضي اهللا عنه وهي طريق ال بأس هبا رواهتا كلهم موثقون ورواه ابن حبان يف صحيحه ويأيت لفظه يف قال اململ

  الوقوف إن شاء اهللا تعاىل 
ورواه الطرباين يف األوسط من حديث عبادة بن الصامت وقال فيه فإن لك من األجر إذا أممت البيت  - ١٧١٠

ال كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة وأما وقوفك بعرفة فإن اهللا عز العتيق أال ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إ
و جل يقول ملالئكته يا مالئكيت ما جاء بعبادي قالوا جاؤوا يلتمسون رضوانك واجلنة فيقول اهللا عز و جل فإين 
ال أشهد نفسي وخلقي أين قد غفرت هلم ولو كانت ذنوهبم عدد أيام الدهر وعدد رمل عاجل وأما رميك اجلمار ق

   ٧١اهللا عز و جل فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون السجدة 
وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع يف األرض إال كانت لك نورا يوم القيامة وأما طوافك بالبيت إذا 

  ودعت فإنك خترج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك 
حديث أنس بن مالك حنوه إال أنه قال فيه وأما وقوفك بعرفات فإن اهللا تعاىل يطلع  ورواه أبو القاسم األصبهاين من

على أهل عرفات فيقول عبادي أتوين شعثا غربا أتوين من كل فج عميق فيباهي هبم املالئكة فلو كان عليك من 
إنه مدخور لك عند ربك الذنوب مثل رمل عاجل وجنوم السماء وقطر البحر واملطر غفر اهللا لك وأما رميك اجلمار ف

أحوج ما تكون إليه وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تقع منك نورا يوم القيامة وأما طوافك بالبيت فإنك 
  تصدر وأنت من ذنوبك كهيئة يوم ولدتك أمك 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خرج حاجا فمات كتب له  - ١٧١١
ر احلاج إىل يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر املعتمر إىل يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات أج

  كتب له أجر الغازي إىل يوم القيامة 
  رواه أبو يعلى من رواية حممد بن إسحاق وبقية رواته ثقات 

و سلم من خرج يف هذا الوجه وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٧١٢
  حلج أو عمرة فمات فيه مل يعرض ومل حياسب وقيل له ادخل اجلنة 

  قالت وقال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا يباهي بالطائفني 
  رواه الطرباين وأبو يعلى والدارقطين والبيهقي 

م قال إن هذا البيت دعامة من دعائم وروي عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سل - ١٧١٣
  اإلسالم فمن حج البيت أو اعتمر فهو ضامن على اهللا فإن مات أدخله اجلنة وإن رده إىل أهله رده بأجر وغنيمة 

  رواه الطرباين يف األوسط 
  الدعامة بكسر الدال هي عمود البيت واخلباء 

لى اهللا عليه و سلم من مات يف طريق مكة ذاهبا وروي عنه أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ص - ١٧١٤
  أو راجعا مل يعرض ومل حياسب أو غفر له 

  رواه األصبهاين 



وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بينا رجل واقف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفة إذ وقع  - ١٧١٥
مباء وسدر وكفنوه بثوبيه وال ختمروا رأسه وال  عن راحلته فأقصعته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغسلوه

  حتنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا 
  رواه البخاري ومسلم وابن خزمية 

ويف رواية هلم أن رجال كان مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فوقصته ناقته وهو حمرم فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  ثوبيه وال متسوه بطيب وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا عليه و سلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف 

ويف رواية ملسلم فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يغسلوه مباء وسدر وأن يكشفوا وجهه  - ١٧١٦
  حسبته قال ورأسه فإنه يبعث وهو يهل 

  وقصته ناقته معناه رمته ناقته فكسرت عنقه 
  وكذلك فأقصعته 

  الترغيب يف النفقة يف احلج والعمرة وما جاء فيمن أنفق فيهما من مال حرام  - ١
  عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلا يف عمرهتا إن لك من  - ١٧١٧

  األجر على قدر نصبك ونفقتك 
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 

  عمرتك على قدر نفقتك  ويف رواية له وصححها إمنا أجرك يف
  النصب هو التعب وزنا ومعىن 

وعن بريدة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النفقة يف احلج كالنفقة يف سبيل اهللا  - ١٧١٨
  بسبعمائة ضعف 

  رواه أمحد والطرباين يف األوسط والبيهقي وإسناد أمحد حسن 
ضا عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و وروى الطرباين يف األوسط أي - ١٧١٩

  سلم النفقة يف احلج كالنفقة يف سبيل اهللا الدرهم بسبعمائة 
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٧٢٠

  ن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف هلم احلجاج والعمار وفد اهللا إن سألوا أعطوا وإ
والذي نفس أيب القاسم بيده ما كرب مكرب على نشز وال أهل مهل على شرف من األشراف إال أهل ما بني يديه 

  وكرب حىت ينقطع منه منقطع التراب 
  رواه البيهقي 

  النشز بفتح النون وإسكان الشني املعجمة وبالزاي هو املكان املرتفع 
عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجاج والعمار وفد وروي  - ١٧٢١

  تجيب هلم ما دعوا وخيلف عليهم ما أنفقوا الدرهم ألف ألف اهللا عز و جل يعطيهم ما سألوا ويس
  رواه البيهقي 

  وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما رفعه قال ما أمعر حاج قط  - ١٧٢٢
  قيل جلابر ما اإلمعار قال ما افتقر 

  رواه الطرباين يف األوسط والبزار ورجاله رجال الصحيح 



 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج احلاج حاجا وروي عن أيب هريرة رضي اهللا - ١٧٢٣
  بنفقة طيبة ووضع رجله يف الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك 

ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حالل وراحلتك حالل وحجك مربور غري مأزور وإذا خرج بالنفقة 
  اد من السماء ال لبيك وال اخلبيثة فوضع رجله يف الغرز فنادى لبيك ناداه من

سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غري مربور رواه الطرباين يف األوسط ورواه األصبهاين من حديث 
  أسلم موىل عمر بن اخلطاب مرسال خمتصرا 

  الغرز بفتح الغني املعجمة وسكون الراء بعدها زاي هو ركاب من جلد 
  الترغيب يف العمرة يف رمضان  - ٢

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلج فقالت امرأة لزوجها  - ١٧٢٤
أحججين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما عندي ما أحججك عليه فقالت أحججين على مجلك فالن 

سلم فقال إن امرأيت تقرأ عليك السالم قال ذاك حبيس يف سبيل اهللا عز و جل فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ورمحة اهللا وإهنا سألتين احلج معك فقلت ما عندي ما أحججك عليه قالت أحججين على مجلك فالن فقلت ذاك 

  حبيس يف سبيل اهللا عز و جل فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان يف سبيل اهللا 
هللا صلى اهللا عليه و سلم أقرئها السالم ورمحة اهللا قال وإهنا أمرتين أن أسألك ما يعدل حجة معك قال رسول ا

  وبركاته وأخربها أهنا تعدل حجة معي عمرة يف رمضان 
  رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه كالمها بالقصة واللفظ أليب داود وآخره عندمها سواء 

  ورواه البخاري والنسائي وابن ماجه خمتصرا عمرة يف رمضان تعدل حجة  - ١٧٢٥
لم ولفظه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم المرأة من األنصار يقال هلا أم سنان ما منعك أن حتجي ومس
  معنا 

  قالت مل يكن لنا إال ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه 
  قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة يف رمضان تعدل حجة 

  عدل حجة أو حجة معي ويف رواية له ت
  وعنه رضي اهللا عنه قال جاءت أم سليم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت حج أبو  - ١٧٢٦

  طلحة وابنه وتركاين فقال يا أم سليم عمرة يف رمضان تعدل حجة معي 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

اهللا عليه و سلم حجة الوداع وكان لنا مجل وعن أم معقل رضي اهللا عنها قالت ملا حج رسول اهللا صلى  - ١٧٢٧
  فجعله أبو معقل يف سبيل اهللا 

  قالت وأصابنا مرض وهلك أبو معقل 
قالت فلما قفل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حجه فقال يا أم معقل ما منعك أن خترجي معنا قالت يا رسول 

  ج عليه فأوصى به أبو معقل يف سبيل اهللا اهللا لقد هتيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا مجل هو الذي حن
  قال فهال خرجت عليه فإن احلج يف سبيل اهللا فأما إذ فاتتك هذه احلجة فاعتمري يف رمضان فإهنا كحجة 

  رواه أبو داود والترمذي خمتصرا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عمرة يف رمضان تعدل حجة 



اختصار إال أنه قال إن احلج والعمرة يف سبيل اهللا وإن عمرة يف رمضان وقال حديث حسن غريب وابن خزمية ب
  تعدل حجة أو جتزي حجة 

ويف رواية اليب داود والنسائي عنها أهنا قالت يا رسول اهللا إين امرأة قد كربت وسقمت فهل من عمل  - ١٧٢٨
  جيزي عين من حجيت 

  قال عمرة يف رمضان تعدل حجة 
  ه قفل حمركة أي رجع من سفر

  وعن أيب معقل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عمرة يف رمضان تعدل حجة  - ١٧٢٩
  رواه ابن ماجه 

ورواه البزار والطرباين يف الكبري يف حديث طويل بإسناد جيد عن أيب طليق أنه قال للنيب صلى اهللا عليه  - ١٧٣٠
  و سلم فما يعدل احلج معك قال عمرة يف رمضان 

ال اململي رضي اهللا عنه أبو طليق هو أو معقل وكذلك زوجته أم معقل تكىن أم طليق أيضا ذكره ابن عبد الرب ق
  النمري 

  الترغيب يف التواضع يف احلج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء باألنبياء عليهم الصالة والسالم 
ى اهللا عليه و سلم على رحل رث وقطيفة خلقة روي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال حج النيب صل - ١٧٣١

  تساوي أربعة دراهم أو ال تساوي مث قال اللهم حجة ال رياء فيها وال مسعة 
رواه الترمذي يف الشمائل وابن ماجه واألصبهاين إال أنه قال ال تساوي أربعة دراهم ورواه الطرباين يف األوسط من 

  حديث ابن عباس 
  القطيفة كساء له مخل 

وعن مثامة رضي اهللا عنه قال حج أنس على رحل ومل يكن شحيحا وحدث أن النيب صلى اهللا عليه و  - ١٧٣٢
  سلم حج على رحل وكانت زاملته 

  رواه البخاري 
وعن قدامة بن عبد اهللا وهو ابن عمار رضي اهللا عنه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرمي  - ١٧٣٣

  ة صهباء ال ضرب وال طرد وال إليك إليك اجلمرة يوم النحر على ناق
  رواه ابن خزمية يف صحيحه وغريه 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم بني مكة واملدينة فمررنا بواد  - ١٧٣٤
  فقال أي واد هذا 

  قالوا وادي األزرق 
طول شعره شيئا ال حيفظه داود واضعا إصبعه يف أذنه له  قال كأين أنظر إىل موسى صلى اهللا عليه و سلم فذكر من

  جؤار إىل اهللا بالتلبية مارا هبذا الوادي 
  قال مث سرنا حىت أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه قالوا ثنية هرشى أو لفت 

  قال كأين أنظر إىل يونس صلى اهللا عليه و سلم على ناقة محراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة 
  را هبذا الوادي ملبيا ما

  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزمية واللفظ هلما 



ورواه احلاكم بإسناد على شرط مسلم ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى على وادي  - ١٧٣٥
  األزرق فقال ما هذا قالوا وادي األزرق فقال كأين أنظر إىل موسى عليه السالم 

اهللا بالتكبري مث أتى على ثنية فقال كأين أنظر إىل يونس عليه السالم على ناقة محراء جعدة خطامها مهبطا له جؤار إىل 
  ليف وهو يليب وعليه جبة صوف 

  هرشى بفتح اهلاء وسكون الراء بعدمها شني معجمة مقصورة ثنية قريب اجلحفة 
  ولفت بكسر الالم وفتحها أيضا هو ثنية جبل قديد بني مكة واملدينة 

  خللبة بضم اخلاء املعجمة وسكون الالم هي الليف كما جاء مفسرا يف احلديث وا
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى يف مسجد اخليف سبعون نبيا منهم  - ١٧٣٦

شنوءة خمطوم موسى صلى اهللا عليه و سلم كأين أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو حمرم على بعري من إبل 
  خبطام ليف له ضفريتان 

  رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن 
  قطوان بفتح القاف والطاء املهملة مجيعا موضع بالكوفة تنسب إليه العىب واألكسية 

  وعنه رضي اهللا عنه قال ملا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بوادي عسفان حني حج  - ١٧٣٧
  هذا قال وادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد 

  قال لقد مر به هود وصاحل على بكرات خطمها الليف أزرهم العباء وأرديتهم النمار حيجون البيت العتيق 
رواه أمحد والبيهقي كالمها من رواية زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام وال بأس حبديثهما يف املتابعات وقد احتج 

  هبما ابن خزمية وغريه 
  وسكون السني املهملتني موضع على مرحلتني من مكة  عسفان بضم العني

  والبكرات مجع بكرة بسكون الكاف وهي الفتية من اإلبل 
  والنمرات بكسر امليم مجع منرة وهي كساء خمطط 

وعنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حج موسى عليه السالم على ثور أمحر عليه  - ١٧٣٨
  عباءة قطوانية 

  اه الطرباين من رواية ليث بن أيب سليم وبقية رواته ثقات رو

وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد مر بالروحاء سبعون نبيا فيهم نيب اهللا 
  موسى عليه السالم حفاة عليهم العباء يؤمون بيت اهللا العتيق 

  ه يف املتابعات ورواه أبو يعلى أيضا من حديث أنس بن مالك رواه أبو يعلى والطرباين وال بأس بإسناد
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأين أنظر إىل موسى  - ١٧٤٠

  بن عمران عليه السالم يف هذا الوادي حمرما بني قطوانيتني 
  رواه أبو يعلى والطرباين يف األوسط بإسناد حسن 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من احلاج قال الشعث  - ١٧٤١
  التفل 

  قال فأي احلج أفضل قال العج والثج 



  قال وما السبيل قال الزاد والرحالة 
  رواه ابن ماجه بإسناد حسن 

  ال الزاد والراحلة وقال حديث حسن وعند الترمذي عنه جاء رجل فقال يا رسول اهللا ما يوجب احلج ق
وتقدم يف حديث ابن عمر وأما وقوفك عشية عرفة فإن اهللا يهبط إىل مساء الدنيا فيباهي بكم املالئكة  - ١٧٤٢

يقول عبادي جاؤوين شعثا من كل فج عميق يرجون جنيت فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر املطر أو كزبد 
  مغفورا لكم وملن شفعتم له  البحر لغفرهتا أفيضوا عبادي

  احلديث 
ويف رواية ابن حبان قال فإذا وقف بعرفة فإن اهللا عز و جل ينزل إىل السماء الدنيا فيقول انظروا إىل  - ١٧٤٣

  عبادي شعثا غربا اشهدوا أين قد غفرت هلم ذنوهبم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عاجل 
  احلديث 

  هد بتسريح شعره وغسله الشعث بكسر العني هو البعيد الع
  والتفل بفتح التاء املثناة فوق وكسر الفاء هو الذي ترك الطيب والتنظيف حىت تغريت رائحته 

  والعج بفتح العني املهملة وتشديد اجليم هو رفع الصوت بالتلبية وقيل بالتكبري 
  والثج باملثلثة هو حنر البدن 

 صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا يباهي بأهل عرفات وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا - ١٧٤٤
  مالئكة السماء فيقول انظروا إىل عبادي هؤالء جاؤوين شعثا غربا 

رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما وسيأيت أحاديث من هذا النوع يف الوقوف 
  إن شاء اهللا تعاىل 

  ية ورفع الصوت هبا الترغيب يف اإلحرام والتلب - ٤
عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تابعوا بني احلج والعمرة فإهنما  - ١٧٤٥

ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحجة املربورة ثواب إال اجلنة وما من 
  س بذنوبه مؤمن يظل يومه حمرما إال غابت الشم

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وليس يف بعض نسخ الترمذي وما من مؤمن إىل آخره وكذا هو يف 
  النسائي وصحيح ابن خزمية بدون الزيادة 

وزاد رزين فيه وما من مؤمن يليب هللا باحلج إال شهد له ما على ميينه ومشاله إىل منقطع األرض ومل أر هذه الزيادة يف 
  الترمذي وال النسائي  شيء من نسخ

وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من ملب يليب إال لىب ما  - ١٧٤٦
  عن ميينه ومشاله من حجر أو شجر أو مدر حىت تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا عن ميينه ومشاله 

عيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أيب حازم عن سهل رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية إمسا
ورواه ابن خزمية يف صحيحه عن عبيدة يعين ابن محيد حدثين عمارة بن غزية عن أيب حازم عن سهل ورواه احلاكم 

  وقال صحيح على شرطهما 



ائيل فأمرين أن آمر وعن خالد بن السائب عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين جرب
  أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل والتلبية 

رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن خزمية يف صحيحه وزاد ابن 
  ماجه فإهنا شعار احلج 

م قال جاءين جربائيل عليه وعن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل - ١٧٤٨
  السالم فقال مر أصحابك فلريفعوا أصواهتم بالتلبية فإهنا من شعار احلج 

  رواه ابن ماجه وابن خزمية يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
 وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما أهل مهل قط وال كرب مكرب قط إال - ١٧٤٩

  بشر 
  قيل يا رسول اهللا باجلنة قال نعم 

رواه الطرباين يف األوسط بإسنادين رجال الصحيح والبيهقي إال أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما 
  أهل مهل قط إال آبت الشمس بذنوبه 

  أهل املليب إذا رفع صوته بالتلبية 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل أي األعمال أفضل قال  وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أن رسول - ١٧٥٠

  العج والثج 
رواه ابن ماجه والترمذي وابن خزمية يف صحيحه كلهم من رواية حممد بن املنكدر عن عبد الرمحن بن يربوع وقال 

  الترمذي مل يسمع حممد من عبد الرمحن 
ج والثج قال وكيع يعين بالعج العجيج بالتلبية والثج ورواه احلاكم وصححه والبزار إال أنه قال ما بر احلج قال الع

  حنر البدن وتقدم 
  وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من  - ١٧٥١

  حمرم يضحي هللا يومه يليب حىت تغيب الشمس إال غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه 
  للفظ له ورواه الطرباين يف الكبري والبيهقي من حديث عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه رواه أمحد وابن ماجه وا

وتقدم حديث سهل بن سعد يف الباب األول وفيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما راح مسلم يف سبيل اهللا 
  جماهدا أو حاجا مهال أو ملبيا إال غربت الشمس بذنوبه وخرج منها 

   األوسط رواه الطرباين يف
  الترغيب يف اإلحرام من املسجد األقصى  - ٥

عن أم حكيم بنت أيب أمية بن األخنس عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١٧٥٢
  قال من أهل بعمرة من بيت املقدس غفر له 

  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 
عليه و سلم من أهل بعمرة من بيت املقدس كانت كفارة ملا قبلها من  ويف رواية له قالت قال رسول اهللا صلى اهللا

  الذنوب قالت فخرجت أمي من بيت املقدس بعمرة 
ورواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أهل من  - ١٧٥٣

  املسجد األقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه 



  كيم إىل بيت املقدس حىت أهلت منه بعمرة قال فركبت أم ح
ورواه أبو داود والبيهقي ولفظهما من أهل حبجة أو عمرة من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام غفر له  - ١٧٥٤

  ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له اجلنة 
  شك الراوي أيتهما 

ليه و سلم يقول من أهل باحلج والعمرة من ويف رواية للبيهقي قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع - ١٧٥٥
  املسجد األقصى إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له اجلنة 

  الترغيب يف الطواف واستالم احلجر األسود والركن اليماين وما جاء يف فضلهما وفضل املقام ودخول البيت 
هللا عنه أنه مسع أباه يقول البن عمر رضي اهللا عنهما ما يل ال أراك عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري رضي ا - ١٧٥٦

تستلم إال هذين الركنني احلجر األسود والركن اليماين فقال ابن عمر إن أفعل فقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم يقول إن استالمهما حيط اخلطايا 

  ن كعدل رقبة قال ومسعته يقول من طاف أسبوعا حيصيه وصلى ركعتني كا
قال ومسعته يقول ما رفع رجل قدما وال وضعها إال كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر 

  درجات 
رواه أمحد وهذا لفظه والترمذي ولفظه إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن مسحهما كفارة 

   حط اهللا عنه هبا خطيئة وكتب له هبا حسنة للخطايا ومسعته يقول ال يضع قدما وال يرفع أخرى إال
ورواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد وابن خزمية يف صحيحه ولفظه قال إن أفعل فإين مسعت رسول اهللا  - ١٧٥٧

صلى اهللا عليه و سلم يقول مسحهما حيط اخلطايا ومسعته يقول من طاف بالبيت مل يرفع قدما ومل يضع قدما إال 
  حط عنه خطيئة وكتب له درجة ومسعته يقول من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة كتب اهللا له حسنة و

ورواه ابن حبان يف صحيحه خمتصرا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مسح احلجر والركن اليماين  - ١٧٥٨
  حيط اخلطايا حطا 

  قال احلافظ رووه كلهم عن عطاء بن السائب عن عبد اهللا 
كدر عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من طاف بالبيت وعن حممد بن املن - ١٧٥٩

  أسبوعا ال يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها 
  رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات 

وعن محيد بن أيب سوية رضي اهللا عنه قال مسعت ابن هشام يسأل عطاء بن أيب رباح عن الركن اليماين  - ١٧٦٠
  يطوف بالبيت فقال عطاء حدثين أبو هريرة رضي اهللا عنه  وهو

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وكل به سبعون ملكا فمن قال اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة 
  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

  قالوا آمني 
يا أبا حممد ما بلغك يف هذا الركن األسود فقال عطاء حدثين أبو هريرة أنه مسع رسول  فلما بلغ الركن األسود قال

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من فاوضه فإمنا يفاوض يد الرمحن 
قال له ابن هشام يا أبا حممد فالطواف قال عطاء حدثين أبو هريرة أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من طاف 



بعا وال يتكلم إال بسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا حميت عنه بالبيت س
عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له هبا عشر درجات ومن طاف فتكلم وهو يف تلك احلال خاض يف 

  الرمحة برجليه كخائض املاء برجليه 
  ياش حدثين محيد بن أيب سوية وحسنه بعض مشاخينا رواه ابن ماجه عن إمساعيل بن ع

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينزل اهللا كل يوم على حجاج  - ١٧٦١
  بيته احلرام عشرين ومائة رمحة ستني للطائفني وأربعني للمصلني وعشرين للناظرين 

  رواه البيهقي بإسناد حسن 
ابن عباس أيضا رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الطواف حول البيت صالة إال  وعن - ١٧٦٢

  أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فال يتكلم إال خبري 
  رواه الترمذي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه 

  ن السائب قال الترمذي وقد روي عن ابن عباس موقوفا وال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء ب
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من طاف بالبيت مخسني مرة خرج من  - ١٧٦٣

  ذنوبه كيوم ولدته أمه 
رواه الترمذي وقال حديث غريب سألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث فقال إمنا يروى عن ابن عباس من 

  قوله 
رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من طاف وعن عبد اهللا بن عمرو  - ١٧٦٤

  بالبيت وصلى ركعتني كان كعتق رقبة رواه ابن ماجة وابن خزمية يف صحيحة وتقدم 

وعنه أيضا رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من طاف بالبيت أسبوعا ال يضع قدما 
   حط اهللا عنه هبا خطيئة وكتب له هبا حسنة ورفع له هبا درجة وال يرفع أخرى إال

  رواه ابن خزمية يف صحيحه وابن حبان واللفظ له 
وروي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال من توضأ فأسبغ الوضوء مث أتى الركن  - ١٧٦٦

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن يستلمه خاض يف الرمحة فإذا استلمه فقال بسم اهللا واهللا أكرب 
حممدا عبده ورسوله غمرته الرمحة فإذا طاف بالبيت كتب اهللا له بكل قدم سبعني ألف حسنة وحط عنه سبعني ألف 

سيئة ورفع له سبعني ألف درجة وشفع يف سبعني من أهل بيته فإذا أتى مقام إبراهيم فصلى عنده ركعتني إميانا 
  ا كتب اهللا له عتق رقبة حمررة من ولد إمساعيل وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه واحتساب

  رواه أبو القاسم األصبهاين موقوفا 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلجر واهللا ليبعثنه اهللا يوم  - ١٧٦٧

  هد على من استلمه حبق القيامة له عينان يبصر هبما ولسان ينطق به يش
  ورواه الترمذي وقال حديث حسن وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

ورواه الطرباين يف الكبري ولفظه يبعث اهللا احلجر األسود والركن اليماين يوم القيامة وهلما عينان ولسانان  - ١٧٦٨
  وشفتان يشهدان ملن استلمهما بالوفاء 

بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت الركن وعن عبد اهللا بن عمرو  - ١٧٦٩
  اليماين يوم القيامة أعظم من أيب قبيس له لسانان وشفتان 



  رواه أمحد بإسناد حسن والطرباين يف األوسط 
  وزاد يشهد ملن استلمه باحلق وهو ميني اهللا عز و جل يصافح هبا خلقه 

  وابن خزمية يف صحيحه 
  وزاد يتكلم عمن استلمه بالنية وهو ميني اهللا اليت يصافح هبا خلقه 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشهدوا هذا احلجر خريا فإنه يوم القيامة 
  شافع يشفع له لسانان وشفتان يشهد ملن استلمه 
  ليد بن عباد جمهول رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات إال أن الو

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نزل احلجر األسود من اجلنة  - ١٧٧١
  وهو أشد بياضا من اللنب فسودته خطايا بين آدم 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن خزمية يف صحيحه إال أنه قال أشد بياضا من الثلج 
واه الطرباين يف األوسط والكبري بإسناد حسن ولفظه قال احلجر األسود من حجارة اجلنة وما يف ور - ١٧٧٢

  األرض من اجلنة غريه وكان أبيض كاملها ولوال ما مسه من رجس اجلاهلية ما مسه ذو عاهة إال برأ 
سودته خطايا املشركني  ويف رواية البن خزمية قال احلجر األسود ياقوتة بيضاء من يواقيت اجلنة وإمنا - ١٧٧٣

  يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد ملن استلمه وقبله من أهل الدنيا 
ورواه البيهقي خمتصرا قال احلجر األسود من اجلنة وكان أشد بياضا من الثلج حىت سودته خطايا أهل  - ١٧٧٤
  الشرك 

  املها مقصورا مجع مهاة وهي البلورة 
اهللا عنهما قال نزل الركن األسود من السماء فوضع على أيب قبيس كأنه وعن عبد اهللا بن عمرو رضي  - ١٧٧٥

  مهاة بيضاء فمكث أربعني سنة مث وضع على قواعد إبراهيم 
  رواه الطرباين يف الكبري موقوفا بإسناد صحيح 

وعنه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مسند ظهره إىل الكعبة يقول  - ١٧٧٦
  الركن واملقام ياقوتتان من يواقيت اجلنة ولوال أن اهللا تعاىل طمس نورمها ألضاءتا ما بني املشرق واملغرب 

  رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه كالمها من رواية رجاء بن صبيح واحلاكم ومن طريقه البيهقي 

من خطايا بين آدم ألضاء ما بني املشرق ويف رواية للبيهقي قال إن الركن واملقام من ياقوت اجلنة ولوال ما مسه 
  واملغرب وما مسهما من ذي عاهة وال سقيم إال شفي 

ويف أخرى له رضي اهللا عنه أيضا رفعه قال لوال ما مسه من أجناس اجلاهلية ما مسه ذو عاهة إال شفي  - ١٧٧٨
  وما على األرض شيء من اجلنة غريه 

ما قال فدخلنا مكة ارتفاع الضحى فأتى يعين النيب صلى اهللا عليه و وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه - ١٧٨٠
سلم باب املسجد فأناخ راحلته مث دخل املسجد فبدأ باحلجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء فذكر احلديث قال 

  ورمل ثالثا ومشى أربعا حىت فرغ فلما فرغ قبل احلجر ووضع يديه عليه مث مسح هبما وجهه 
  ة يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم رواه ابن خزمي

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من دخل البيت دخل يف  - ١٧٨١



  حسنة وخرج من سيئة مغفورا له 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه من رواية عبد اهللا بن املؤمل 

  يف عشر ذي احلجة وفضله الترغيب يف العمل الصاحل  - ٧
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من أيام العمل الصاحل فيها  - ١٧٨٢

  أحب إىل اهللا عز و جل من هذه األيام 
رج بنفسه وماله يعين أيام العشر قالوا يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خ

  مث 

  مل يرجع من ذلك بشيء 
رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطرباين يف الكبري بإسناد جيد ولفظه قال ما من أيام أعظم عند اهللا 

  وال أحب إىل اهللا العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري 
  ية للبيهقي قال ما من عمل أزكى عند اهللا وال أعظم أجرا من خري يعمله يف عشر األضحى ويف روا - ١٧٨٣

قيل وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فقال 
  يقدر عليه فكان سعيد بن جبري إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حىت ما يكاد 

وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من أيام العمل  - ١٧٨٤
  الصاحل فيها أفضل من أيام العشر 

  قيل وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا 
  رواه الطرباين بإسناد صحيح 

نه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أفضل أيام الدنيا العشر يعين عشر ذي وعن جابر رضي اهللا ع - ١٧٨٥
  احلجة 

  قيل وال مثلهن يف سبيل اهللا قال وال مثلهن يف سبيل اهللا إال رجل عفر وجهه بالتراب 
عشر ذي  احلديث رواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح ولفظه قال ما من أيام أفضل عند اهللا من أيام

  احلجة 
قال فقال رجل يا رسول اهللا هن أفضل أم عدهتن جهادا يف سبيل اهللا قال هن أفضل من عدهتن جهادا يف سبيل اهللا 

  إال عفري يعفر وجهه يف التراب 
  احلديث 

  ورواه ابن حبان يف صحيحه ويأيت بتمامه إن شاء اهللا 
اهللا عليه و سلم قال ما من أيام أحب إىل اهللا أن يتعبد وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى  - ١٧٨٦

  له فيها من عشر ذي احلجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر 
  رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي حديث غريب 

ألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث فلم ال نعرفه إال من حديث مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم وس
  يعرفه من غري هذا الوجه 

  قال احلافظ روى البيهقي وغريه عن حيىي بن عيسى الرملي 



  حدثنا حيىي بن أيوب البجلي عن عدي بن ثابت وهؤالء الثالثة ثقات مشهورون تكلم فيهم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من أيام  وعن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال - ١٧٨٧

أفضل عند اهللا وال العمل فيهن أحب إىل اهللا عز و جل من هذه األيام يعين من العشر فأكثروا فيهن من التهليل 
  والتكبري وذكر اهللا وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف 

هللا عنه قال كان يقال يف أيام العشر بكل يوم ألف يوم ويوم عرفة عشرة وعن أنس بن مالك رضي ا - ١٧٨٨
  آالف يوم 

  قال يعين يف الفضل 
  رواه البيهقي واألصبهاين وإسناد البيهقي ال بأس به 

وعن األوزاعي رضي اهللا عنه قال بلغين أن العمل يف اليوم من أيام العشر كقدر غزوة يف سبيل اهللا يصام  - ١٧٨٩
  حيرس ليلها إال أن خيتص امرؤ بشهادة هنارها و

  قال األوزاعي حدثين هبذا احلديث رجل من بين خمزوم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه البيهقي 

  الترغيب يف الوقوف بعرفة واملزدلفة وفضل يوم عرفة  - ٨
م عند اهللا أفضل من عشر عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من أيا - ١٧٩٠

  ذي احلجة 
قال فقال رجل يا رسول اهللا هن أفضل أم من عدهتن جهادا يف سبيل اهللا قال هن أفضل من عدهتن جهادا يف سبيل 

اهللا وما من يوم أفضل عند اهللا من يوم عرفة ينزل اهللا تبارك وتعاىل إىل السماء الدنيا فيباهي بأهل األرض أهل 
ا إىل عبادي جاؤوين شعثا غربا ضاحني جاؤوا من كل فج عميق يرجون رمحيت ومل يروا عذايب السماء فيقول انظرو

  فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة 
  رواه أبو يعلى والبزار وابن خزمية وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 

إن اهللا تبارك وتعاىل يباهي هبم املالئكة والبيهقي ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يوم عرفة ف
  فيقول انظروا إىل عبادي أتوين شعثا غربا ضاحني من كل فج عميق أشهدكم أين قد غفرت 

  هلم فتقول املالئكة إن فيهم فالنا مرهقا وفالنا 
  قال يقول اهللا عز و جل قد غفرت هلم 

من النار من يوم عرفة ولفظ ابن خزمية حنوه مل خيتلفا إال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من يوم أكثر عتيقا 
  يف حرف أو حرفني 

  املرهق هو الذي يغشى احملارم ويرتكب املفاسد 
قوله ضاحني هو بالضاد املعجمة واحلاء املهملة أي بارزين للشمس غري مستترين منها يقال لكل من برز للشمس 

  من غري شيء يظله ويكنه إنه لضاح 
ن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما رئي وع - ١٧٩١

الشيطان يوما هو فيه أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ منه يف يوم عرفة وما ذاك إال ملا يرى فيه من تنزل الرمحة 
  عليه السالم يزع املالئكة  وجتاوز اهللا عن الذنوب العظام إال ما رأى يوم بدر فإنه رأى جربائيل

  رواه مالك والبيهقي من طريقه وغريمها وهو مرسل 



  أدحر بالدال واحلاء املهملتني بعدمها راء أي أبعد وأذل 
وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم عرفة أيها الناس إن  - ١٧٩٢

ذا اليوم فغفر لكم إال التبعات فيما بينكم ووهب مسيئكم حملسنكم وأعطى اهللا عز و جل تطول عليكم يف ه
حملسنكم ما سأل فادفعوا باسم اهللا فلما كان جبمع قال إن اهللا عز و جل قد غفر لصاحليكم وشفع صاحليكم يف 

بليس وجنوده طاحليكم تنزل الرمحة فتعمهم مث تفرق املغفرة يف األرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده وإ
  على جبال عرفات ينظرون ما يصنع اهللا هبم فإذا نزلت الرمحة دعا إبليس وجنوده بالويل والثبور 

  رواه الطرباين يف الكبري ورواته حمتج هبم يف الصحيح إال أن فيهم رجال مل يسم 
قول إن اهللا تطول ورواه أبو يعلى من حديث أنس ولفظه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي - ١٧٩٣

على أهل عرفات يباهي هبم املالئكة يقول يا مالئكيت انظروا إىل عبادي شعثا غربا أقبلوا يضربون إيل من كل فج 
  عميق فأشهدكم أين قد أجبت دعاءهم وشفعت 

إىل مجع رغبتهم ووهبت مسيئهم حملسنهم وأعطيت حملسنهم مجيع ما سألوين غري التبعات اليت بينهم فإذا أفاض القوم 
ووقفوا وعادوا يف الرغبة والطلب إىل اهللا تعاىل فيقول يا مالئكيت عبادي وقفوا فعادوا يف الرغبة والطلب فأشهدكم 
أين قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم حملسنهم وأعطيت حمسنيهم مجيع ما سألوين وكفلت عنهم 

  التبعات اليت بينهم 
ي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا المته عشية عرفة فأجيب وعن عباس بن مرداس رض - ١٧٩٤

  أين قد غفرت هلم ما خال املظامل فإين آخذ للمظلوم منه 
قال أي رب إن شئت أعطيت املظلوم اجلنة وغفرت للظامل فلم جيب عشية عرفة فلما أصبح باملزدلفة أعاد فأجيب 

  إىل ما سأل 
اهللا عليه و سلم أو قال تبسم فقال له أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما بأيب أنت وأمي  قال فضحك رسول اهللا صلى

  إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك أضحك اهللا سنك 
قال إن عدو اهللا إبليس ملا علم أن اهللا قد استجاب دعائي وغفر الميت أخذ التراب فجعل حيثوه على رأسه ويدعو 

  فأضحكين ما رأيت من جزعه بالويل والثبور 
  رواه ابن ماجه عن عبد اهللا بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أباه أخربه عن أبيه 

ورواه البيهقي ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا عشية عرفة المته باملغفرة والرمحة فأكثر  - ١٧٩٥
ما ذنوهبم فيما بيين وبينهم فقد غفرهتا فقال يا رب إنك الدعاء فأوحى اهللا إليه أين فعلت إال ظلم بعضهم بعضا وأ

قادر على أن تثيب هذا املظلوم خريا من مظلمته وتغفر هلذا الظامل فلم جيبه تلك العشية فلما كان غداة املزدلفة أعاد 
  الدعاء فأجابه اهللا أين قد غفرت هلم 

ه يا رسول اهللا تبسمت يف ساعة مل تكن تتبسم قال قال فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له بعض أصحاب
تبسمت من عدو اهللا إبليس إنه ملا علم أن اهللا قد استجاب يل يف أميت أهوى يدعو بالويل والثبور وحيثو التراب على 

  رأسه 
 رواه البيهقي من حديث ابن كنانة بن العباس بن مرداس السلمي ومل يسمه عن أبيه عن جده عباس مث قال وهذا
احلديث له شواهد كثرية وقد ذكرناها يف كتاب البعث فإن صح بشواهده ففيه احلجة وإن مل يصح فقد قال اهللا 



  وظلم بعضهم بعضا دون الشرك انتهى  ٨٤تعاىل ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء النساء 
  وروى ابن املبارك عن سفيان الثوري عن الزبري بن عدي عن أنس بن مالك رضي  - ١٧٩٦

عنه قال وقف النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب فقال يا بالل أنصت يل الناس اهللا 
فقام بالل فقال أنصتوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنصت الناس فقال معشر الناس أتاين جربائيل عليه 

هل عرفات وأهل املشعر وضمن عنهم التبعات السالم آنفا فأقرأين من ريب السالم وقال إن اهللا عز و جل غفر ال
فقام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال يا رسول اهللا هذا لنا خاصة قال هذا لكم وملن أتى من بعدكم إىل يوم 

  القيامة فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كثر خري اهللا وطاب 
ليه و سلم قال إن اهللا يباهي بأهل عرفات أهل وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا ع - ١٧٩٧

  السماء فيقول هلم انظروا إىل عبادي جاؤوين شعثا غربا 
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول إن اهللا عز  - ١٧٩٨
  جل يباهي مالئكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إىل عبادي شعثا غربا  و

  ورواه أمحد والطرباين يف الكبري والصغري وإسناد أمحد ال بأس به 
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه  - ١٧٩٩

  وم عرفة وإنه ليدنو يتجلى مث يباهي هبم املالئكة فيقول ما أراد هؤالء عبيدا من النار من ي
  رواه مسلم والنسائي وابن ماجه 

  وزاد رزين يف جامعه فيه اشهدوا مالئكيت أين قد غفرت هلم 
وعن عبد العزيز بن قيس العبدي قال مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول كان فالن ردف رسول  - ١٨٠٠

 عليه و سلم يوم عرفة فجعل الفىت يالحظ النساء وينظر إليهن فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و اهللا صلى اهللا
  سلم ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه مسعه وبصره ولسانه غفر له 

رواه أمحد بإسناد صحيح والطرباين ورواه ابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت وابن خزمية يف صحيحه والبيهقي 
  كان الفضل بن عباس رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلديث وعندهم 

ورواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب والبيهقي أيضا عن الفضل بن العباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  خمتصرا قال من حفظ لسانه ومسعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إىل عرفة 

رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لو يعلم أهل  وروي عن ابن عباس - ١٨٠٢
  اجلمع مبن حلوا الستبشروا بالفضل بعد املغفرة 

  رواه الطرباين والبيهقي 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال جاء رجل من األنصار إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول  - ١٨٠٣

عنهن فقال صلى اهللا عليه و سلم اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول اهللا كلمات أسأل  اهللا كلمات أسأل
عنهن فقال صلى اهللا عليه و سلم سبقك األنصاري فقال األنصاري إنه رجل غريب وإن للغريب حقا فابدأ به فأقبل 

ال يا رسول اهللا بل أجبين على الثقفي فقال إن شئت أنبأتك عما كنت تسألين عنه وإن شئت تسألين وأخربك فق
عما كنت أسألك قال جئت تسألين عن الركوع والسجود والصالة والصوم فقال والذي بعثك باحلق ما أخطأت 



مما كان يف نفسي شيئا قال فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك مث فرج أصابعك مث اسكن حىت يأخذ كل عضو 
ل أول النهار وآخره فقال يا نيب اهللا فإن أنا صليت بينهما قال مأخذه وإذا سجدت فمكن جبهتك وال تنقر نقرا وص

فأنت إذا مصل وصم من كل شهر ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة فقام الثقفي مث أقبل على األنصاري 
فقال إن شئت أخربتك عما جئت تسألين وإن شئت تسألين وأخربك فقال ال يا نيب اهللا أخربين مبا جئت أسألك قال 

تسألين عن احلاج ما له حني خيرج من بيته وما له حني يقوم بعرفات وما له حني يرمي اجلمار وما له حني حيلق جئت 
رأسه وما له حني يقضي آخر طواف بالبيت فقال يا نيب اهللا والذي بعثك باحلق ما أخطأت مما كان يف نفسي شيئا 

كتب اهللا هبا حسنة أو حط عنه هبا خطيئة فإذا وقف  قال فإن له حني خيرج من بيته أن راحلته ال ختطو خطوة إال
بعرفات فإن اهللا عز و جل ينزل إىل مساء الدنيا فيقول انظروا إىل عبادي شعثا غربا اشهدوا أين قد غفرت هلم ذنوهبم 

قضى  وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عاجل وإذا رمى اجلمار ال يدري أحد ما له حىت يتوفاه اهللا يوم القيامة وإذا
  آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

  رواه البزار والطرباين وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مسلم يقف عشية عرفة 
ده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على باملوقف فيستقبل القبلة بوجهه مث يقول ال إله إال اهللا وح

كل شيء قدير مائة مرة مث يقرأ قل هو اهللا أحد مائة مرة مث يقول اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت 
ذا على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد وعلينا معهم مائة مرة إال قال اهللا تعاىل يا مالئكيت ما جزاء عبدي ه

  سبحين وهللين وكربين وعظمين وعرفين وأثىن علي وصلى على نبيي 
  اشهدوا مالئكيت أين قد غفرت له وشفعته يف نفسه ولو سألين عبدي هذا لشفعته يف أهل املوقف 

  رواه البيهقي وقال هذا منت غريب وليس يف إسناده من ينسب إىل الوضع واهللا أعلم 
ل سئل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن الوقوف باجلبل ومل مل يكن يف وعن أيب سليمان الدراين قا - ١٨٠٥
  احلرم 

  قال الن الكعبة بيت اهللا واحلرم باب اهللا فلما قصدوه وافدين أوقفهم بالباب يتضرعون 
املزدلفة  قيل يا أمري املؤمنني فالوقوف باملشعر احلرام قال ألنه ملا أذن هلم بالدخول إليه وقفهم باحلجاب الثاين وهو

  فلما أن طال تضرعهم أذن هلم بتقريب قرباهنم مبىن 
  فلما أن قضوا تفثهم وقربوا قرباهنم فتطهروا هبا من الذنوب اليت كانت عليهم أذن هلم بالزيارة إليه على الطهارة 

وال جيوز للضيف أن قيل يا أمري املؤمنني فمن أين حرم الصيام أيام التشريق قال الن القوم زوار اهللا وهم يف ضيافته 
  يصوم دون إذن من أضافه 

قيل يا أمري املؤمنني فتعلق الرجل بأستار الكعبة الي معىن هو قال هو مثل الرجل بينه وبني صاحبه جناية فيتعلق 
  بثوبه ويتنصل إليه ويتخدع له ليهب له جنايته 

  عندي أشبه واهللا أعلم رواه البيهقي وغريه هكذا منقطعا ورواه أيضا عن ذي النون من قوله وهو 
الترغيب يف رمي اجلمار وما جاء يف رفعها قال احلافظ تقدم يف الباب قبله يف حديث ابن عمر الصحيح وإذا  - ٩

  رمى اجلمار ال يدري أحد ما له حىت يتوفاه اهللا عز و جل يوم القيامة 
  كبرية من املوبقات  لفظ ابن حبان ولفظ البزار وأما رميك اجلمار فلك بكل حصاة رميتها تكفري
  وتقدم يف حديث عبادة بن الصامت وأما رميك اجلمار قال اهللا عز و جل فال 



   ٧١تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون السجدة 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن رمي اجلمار ما لنا فيه  - ١٨٠٦
  ته يقول جتد ذلك عند ربك أحوج ما تكون إليه فسمع

  رواه الطرباين يف األوسط والكبري من رواية احلجاج بن أرطأة 
  وتقدم يف حديث أنس رضي اهللا عنه وأما رميك اجلمار فإنه مذخور لك عند ربك أحوج ما تكون إليه 

سلم قال ملا أتى إبراهيم خليل اهللا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و  - ١٨٠٧
صلوات اهللا عليه وسالمه املناسك عرض له الشيطان عند مجرة العقبة فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض مث 
عرض له عند اجلمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض مث عرض له عند اجلمرة الثالثة فرماه بسبع 

  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما الشيطان ترمجون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون حصيات حىت ساخ يف األرض 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح على شرطهما 

  وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رميت اجلمار كان لك نورا يوم القيامة  - ١٨٠٨
  ية صاحل موىل التوأمة رواه البزار من روا

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قلنا يا رسول اهللا هذه اجلمار اليت ترمى كل سنة فنحسب أهنا  - ١٨٠٩
  تنقص قال ما تقبل منها رفع ولوال ذلك رأيتموها مثل اجلبال 

  رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  إسنادمها يزيد بن سنان التميلي خمتلف يف توثيقه قال اململي رمحه اهللا ويف 

  الترغيب يف حلق الرأس مبىن  - ١
  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم اغفر للمحلقني  - ١٨١٠

  قالوا يا رسول اهللا وللمقصرين 
  قال اللهم اغفر للمحلقني 

  قالوا يا رسول اهللا وللمقصرين 
  ل اللهم اغفر للمحلقني قا

  قالوا يا رسول اهللا وللمقصرين قال وللمقصرين 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

وعن أم احلصني رضي اهللا عنها أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع دعا للمحلقني ثالثا 
  وللمقصرين مرة واحدة 

  رواه مسلم 
 عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول اللهم اغفر وعن مالك بن ربيعة رضي اهللا - ١٨١٢

  للمحلقني 
  اللهم اغفر للمحلقني 

  قال يقول رجل من القوم وللمقصرين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الثالثة أو الرابعة وللمقصرين 
  مث قال وأنا يومئذ حملوق الرأس فما يسرين حبلق رأسي محر النعم 

  رواه أمحد والطرباين يف األوسط بإسناد حسن 



قال احلافظ وتقدم يف حديث ابن عمر الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لألنصاري وأما حالقك رأسك 
  فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ومتحى عنك هبا خطيئة 

ة تقع يف األرض إال كانت وتقدم أيضا يف حديث عبادة بن الصامت وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعر
  لك نورا يوم القيامة 

  الترغيب يف شرب ماء زمزم وما جاء يف فضله  - ٢
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري ماء على وجه األرض ماء  - ١٨١٣

ت بقبة حبضرموت كرجل اجلراد زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم وشر ماء على وجه األرض ماء بوادي برهو
  تصبح تتدفق ومتسي ال بالل فيها 

  رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات وابن حبان يف صحيحه 
  برهوت بفتح الباء املوحدة والراء وضم اهلاء آخره تاء مثناة 

  وحضرموت بفتح احلاء املهملة اسم بلد 
بنيت حضر على الفتح وأعربت موت إعراب ما ال ينصرف قال أهل اللغة ومها امسان جعال امسا واحدا إن شئت 

  وإن شئت أضفت األول إىل الثاين فأعربت حضرا وخفضت موت 
  وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم  - ١٨١٤

  رواه البزار بإسناد صحيح 

  قوله طعام طعم 
  أي طعام يشبع من أكله  بضم الطاء وسكون العني

وعن أيب الطفيل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعته يقول كنا نسميها شباعة يعين زمزم وكنا  - ١٨١٥
  جندها نعم العون على العيال 

  رواه الطرباين يف الكبري وهو موقوف صحيح اإلسناد 
عليه و سلم ماء زمزم ملا شرب له إن  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ١٨١٦

شربته تستشفي شفاك اهللا وإن شربته لشبعك أشبعك اهللا وإن شربته لقطع ظمئك قطعه اهللا وهي هزمة جربائيل عليه 
  السالم وسقيا اهللا إمساعيل عليه السالم 

  رواه الدارقطين واحلاكم 
عنه إذا شرب ماء زمزم قال اللهم إين أسألك علما  وزاد وإن شربته مستعيذا أعاذك اهللا وكان ابن عباس رضي اهللا

  نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وقال صحيح اإلسناد إن سلم من اجلارود يعين حممد بن حبيب 
قال احلافظ سلم منه فإنه صدوق قاله اخلطيب البغدادي وغريه لكن الراوي عنه حممد بن هشام املروزي ال أعرفه 

  ابن عباس مفردا من رواية حفص بن عمر العدين  وروى الدارقطين دعاء
  اهلزمة بفتح اهلاء وسكون الزاي هو أن تغمز موضعا بيدك أو رجلك فتصري فيه حفرة 

وعن سويد بن سعيد رضي اهللا عنه قال رأيت عبد اهللا بن املبارك مبكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة  - ١٨١٧
أيب املوايل حدثنا عن حممد بن املنكدر عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و مث استقبل الكعبة فقال اللهم إن ابن 

  سلم قال ماء زمزم ملا شرب له وهذا أشربه لعطش يوم القيامة مث شرب 
رواه أمحد بإسناد صحيح والبيهقي وقال غريب من حديث ابن أيب املوايل عن ابن املنكدر تفرد به سويد عن ابن 



  جه عنه انتهى املبارك من هذا الو
وروى أمحد وابن ماجه املرفوع منه عن عبد اهللا بن املؤمل أنه مسع أبا الزبري يقول مسعت جابر بن عبد اهللا يقول 

  فذكره وهذا إسناد حسن 

  وعن السائب رضي اهللا عنه أنه كان يقول اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة 
   يسم وبقيته ثقات رواه الطرباين يف الكبري ويف إسناده رجل مل

  ترهيب من قدر على احلج فلم حيج وما جاء يف لزوم املرأة بيتها بعد قضاء فرض احلج 
روي عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إىل  - ١٨١٩

لك أن اهللا يقول وهللا على الناس حج البيت من بيت اهللا احلرام فلم حيج فال عليه أن ميوت يهوديا أو نصرانيا وذ
   ٧٩استطاع إليه سبيال آل عمران 

  رواه الترمذي والبيهقي من رواية احلارث عن علي وقال الترمذي حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه 
لم قال من مل ورواه البيهقي أيضا عن عبد الرمحن بن سابط عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و س - ١٨٢٠

  حتبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ومل حيج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا 
وتقدم حديث حذيفة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلسالم مثانية أسهم اإلسالم  - ١٨٢١

سهم والنهي عن املنكر سهم واجلهاد يف سبيل  سهم والصالة سهم والزكاة سهم وحج البيت سهم واألمر باملعروف
  اهللا سهم وقد خاب من ال سهم له 

  رواه البزار 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يقول اهللا عز و جل إن  - ١٨٢٢

  حملروم عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه يف املعيشة متضي عليه مخسة أعوام ال يفد إيل 
رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي وقال قال علي بن املنذر أخربين بعض أصحابنا قال كان حسن بن حيي يعجبه 

  هذا احلديث وبه يأخذ 
  وحيب للرجل املوسر الصحيح أن ال يترك احلج مخس سنني 

  وداع هذه مث ظهور احلصر وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لنسائه عام حجة ال
قال وكن كلهن حيججن إال زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة رضي اهللا عنهن وكانتا تقوالن واهللا ال حتركنا دابة 

بعد إذ مسعنا ذلك من النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال إسحاق يف حديثه قالتا واهللا ال حتركنا دابة بعد قول رسول 
  ذه مث ظهور احلصر اهللا صلى اهللا عليه و سلم ه

  رواه أمحد وأبو يعلى وإسناده حسن رواه عن صاحل موىل التوأمة بن أيب ذئب وقد مسع منه قبل اختالطه 
وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع هي هذه  - ١٨٢٤

  احلجة مث اجللوس على ظهور احلصر يف البيوت 
  الطرباين يف الكبري وأبو يعلى ورواته ثقات رواه 

ورواه الطرباين يف األوسط عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا حج بنسائه  - ١٨٢٥
  قال إمنا هي هذه مث عليكم بظهور احلصر 

  الترغيب يف الصالة يف املسجد احلرام ومسجد املدينة وبيت املقدس وقباء 



عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال صالة يف مسجدي هذا أفضل من  - ١٨٢٧
  ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام 

  رواه مسلم والنسائي وابن ماجه 
وعن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة يف مسجدي هذا  - ١٨٢٨

  أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال 

  املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف هذا 
رواه أمحد وابن خزمية وابن حبان يف صحيحه وزاد يعين يف مسجد املدينة والبزار ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا 

ة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرام فإنه يزيد عليه و سلم قال صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صال
  عليه مائة صالة 

  وإسناده صحيح أيضا 
وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال صالة يف مسجدي أفضل من ألف  - ١٨٢٩

  فيما سواه صالة فيما سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة 
  رواه أمحد وابن ماجه بإسنادين صحيحني 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال صالة يف مسجدي هذا خري من  - ١٨٣٠
  ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام 

  رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
ار عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا خامت األنبياء وروى البز - ١٨٣١

  ومسجدي خامت مساجد األنبياء 
أحق املساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل املسجد احلرام ومسجدي وصالة يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيما 

  سواه من املساجد إال املسجد احلرام 
بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى يف مسجدي أربعني  وعن أنس - ١٨٣٢

  صالة ال تفوته صالة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرىء من النفاق 
  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح والطرباين يف األوسط وهو عند الترمذي بغري هذا اللفظ 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الرجل يف بيته بصالة وصالته يف مسجد القبائل  وعنه رضي اهللا عنه قال
خبمس وعشرين صالة وصالة يف املسجد الذي جيمع فيه خبمسمائة صالة وصالة يف املسجد األقصى خبمسني ألف 

  صالة وصالة يف مسجدي خبمسني ألف صالة وصالة يف املسجد احلرام مبائة ألف صالة 
ه ابن ماجه ورواته ثقات إال أن أبا اخلطاب الدمشقي ال حتضرين اآلن ترمجته ومل خيرج له من أصحاب الكتب روا

  الستة أحد إال ابن ماجه واهللا أعلم 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت بعض  - ١٨٣٤

سجدين الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من حصباء فضرب به األرض مث قال نسائه فقلت يا رسول اهللا أي امل
  هو مسجدكم هذا ملسجد املدينة 

رواه مسلم والترمذي والنسائي ولفظه قال متارى رجالن يف املسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل هو مسجد قباء وقال رجل هو مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف
  هو مسجدي هذا 

  وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال اختلف رجالن يف املسجد الذي أسس على التقوى  - ١٨٣٥
فقال أحدمها هو مسجد املدينة وقال اآلخر هو مسجد قباء فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هو 

  مسجدي هذا 
  يحه رواه ابن حبان يف صح

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة يف املسجد احلرام مبائة  - ١٨٣٦
  ألف صالة والصالة يف مسجدي بألف صالة والصالة يف بيت املقدس خبمسمائة صالة 

م أفضل مما سواه من املساجد مبائة رواه الطرباين يف الكبري وابن خزمية يف صحيحه ولفظه قال صالة يف املسجد احلرا
ألف صالة وصالة يف مسجد املدينة أفضل من ألف صالة فيما سواه وصالة يف مسجد بيت املقدس أفضل مما سواه 

  من املساجد خبمسمائة صالة 
  ورواه البزار ولفظه قال 

سجد بيت املقدس فضل الصالة يف املسجد احلرام على غريه مبائة ألف صالة ويف مسجدي ألف صالة ويف م
  مخسمائة صالة 

  وقال البزار إسناده حسن كذا قال 
وروي عن بالل بن احلارث رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمضان باملدينة خري  - ١٨٣٧

  من ألف رمضان فيما سواها من البلدان ومجعة باملدينة خري من ألف مجعة فيما سواها من البلدان 
  لطرباين يف الكبري رواه ا
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ملا فرغ سليمان بن  - ١٨٣٨

داود عليهما السالم من بناء بيت املقدس سأل اهللا عز و جل ثالثا أن يؤتيه حكما يصادف حكمه وملكا ال ينبغي 
حد ال يريد إال الصالة فيه إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال رسول الحد من بعده وأنه ال يأيت هذا املسجد أ

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما اثنتني فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة 
رواه أمحد والنسائي وابن ماجه واللفظ له وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم أطول من هذا وقال 

  هما وال علة له صحيح على شرط
وعن أيب هريرة و عائشة رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة يف مسجدي  - ١٨٣٩

  خري من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد األقصى 
  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح 

عليه و سلم عن الصالة يف بيت املقدس أفضل  وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا - ١٨٤٠
أو يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال صالة يف مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم 
املصلى هو أرض احملشر واملنشر وليأتني على الناس زمان ولقيد سوط أو قال قوس الرجل حيث يرى منه بيت 

  ن الدنيا مجيعا املقدس خري له أو أحب إليه م
  رواه البيهقي بإسناد ال بأس به ويف متنه غرابة 

  وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة يف  - ١٨٤١



مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام واجلمعة يف مسجدي هذا أفضل من ألف مجعة فيما 
  إال املسجد احلرام وشهر رمضان يف مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إال املسجد احلرام  سواه

  رواه البيهقي ورواه أيضا هو وغريه من حديث ابن عمر بنحوه وتقدم حديث بالل خمتصرا 
 بيته مث أتى وعن سهل بن حنيف رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تطهر يف - ١٨٤٣

  مسجد قباء فصلى فيه صالة كان له كأجر عمرة 
رواه أمحد والنسائي وابن ماجه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد والبيهقي وقال ورواه يوسف بن طهمان 

عن أيب أمامة بن سهل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه وزاد ومن خرج على طهر ال يريد إال 
  ي هذا يريد مسجد املدينة ليصلي فيه كانت مبنزلة حجة مسجد

  قال احلافظ انفرد هبذه الزيادة يوسف بن طهمان وهو واه واهللا أعلم 
وروى الطرباين يف الكبري عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء مث  - ١٨٤٤

  دل رقبة دخل مسجد قباء فريكع فيه أربع ركعات كان ذلك ع
وروي عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من توضأ فأسبغ  - ١٨٤٥

الوضوء مث عمد إىل مسجد قباء ال يريد غريه وال حيمله على الغدو إال الصالة يف مسجد قباء فصلى فيه أربع 
  بيت اهللا تعاىل ركعات يقرأ يف كل ركعة بأم القرآن كان له كأجر املعتمر إىل 

  رواه الطرباين يف الكبري وهذه الزيادة يف احلديث منكرة 
  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يزور قباء أو يأيت قباء راكبا  - ١٨٤٦

  وماشيا 
  زاد يف رواية فيصلي فيه ركعتني 

  رواه البخاري ومسلم 
سائي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأيت مسجد قباء كل سبت راكبا ويف رواية للبخاري والن - ١٨٤٧

  وماشيا وكان عبد اهللا يفعله 
وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد مسعا أبامها رضي اهللا عنه يقول ألن أصلي يف مسجد قباء أحب  - ١٨٤٨

  إيل من أن أصلي يف مسجد بيت املقدس 
  على شرطهما رواه احلاكم وقال إسناده صحيح 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه شهد جنازة باألوساط يف دار سعد بن عبادة فأقبل ماشيا إىل بين  - ١٨٤٩
عمرو بن عوف بفناء احلارث بن اخلزرج فقيل له أين تؤم يا أبا عبد الرمحن قال أؤم هذا املسجد يف بين عمرو بن 

  يقول من صلى فيه كان كعدل عمرة عوف فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن جابر يعين ابن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دعا يف مسجد الفتح ثالثا  - ١٨٥٠
  يوم االثنني ويوم الثالثاء ويوم األربعاء فاستجيب له يوم األربعاء بني الصالتني فعرف البشر يف وجهه 

  ل جابر فلم ينزل يب أمر مهم غليظ إال توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف اإلجابة قا
  رواه أمحد والبزار وغريمها وإسناد أمحد جيد 

الترغيب يف سكىن املدينة إىل املمات وما جاء يف فضلها وفضل أحد ووادي العقيق قال احلافظ تقدم يف الباب  - ٥



  ه حديث بالل بن احلارث قبله مما ينتظم يف سلكه ويقرب من
  رمضان باملدينة خري من ألف رمضان فيما سواها من البلدان ومجعة باملدينة خري من ألف مجعة فيما سواها من البلدان 

  وحديث جابر أيضا وفيه إال املسجد احلرام 

دينة وشدهتا أحد من وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يصرب على ألواء امل
  أميت إال كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا 

  رواه مسلم والترمذي وغريمها 
وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يصرب أحد على  - ١٨٥٢

  ألوائها إال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما 
  رواه مسلم 

  الألواء مهموزا ممدودا هي شدة الضيق 
وعن سعد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إين أحرم ما بني البيت املدينة أن يقطع  - ١٨٥٣

عضاهها أو يقتل صيدها وقال املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون ال يدعها أحد رغبة عنها إال أبدل اهللا فيها من هو 
  يثبث أحد على ألوائها وجهدها إال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة  خري منه وال

  وزاد يف رواية وال يريد أحد أهل املدينة بسوء إال أذابه اهللا يف النار ذوب الرصاص أو ذوب امللح يف املاء 
  رواه مسلم 

  البتا املدينة بفتح الباء خمففة هو حرتاها وطرفاها 
ة وبالضاد املعجمة وبعد األلف هاء مجع عضاهة وهي شجرة اخلمط وقيل بل كل شجرة والعضاه بكسر العني املهمل

  ذات شوك وقيل ما عظم منها 
وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأتني على أهل املدينة زمان ينطلق  - ١٨٥٤

تون فيتحملون بأهليهم إىل الرخاء واملدينة خري هلم لو الناس منها إىل األرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء مث يأ
  كانوا يعلمون 

  رواه أمحد والبزار واللفظ له ورجاله رجال الصحيح 
األرياف مجع ريف بكسر الراء وهو ما قارب املياه يف أرض العرب وقيل هو األرض اليت فيها الزرع واخلصب وقيل 

  غري ذلك 

نه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تفتح اليمن فيأيت قوم وعن سفيان بن أيب زهري رضي اهللا ع
يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأيت قوم يبسون فيتحملون 

حملون بأهليهم ومن بأهليهم ومن أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأيت قوم يبسون فيت
  أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون 

  رواه البخاري ومسلم 
  البس السوق الشديد وقيل البس سرعة الذهاب 

وعن أيب أسيد الساعدي رضي اهللا عنه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على قرب محزة بن  - ١٨٥٦
ه فتنكشف قدماه وجيروهنا على قدميه فينكشف وجهه فقال رسول اهللا عبد املطلب فجعلوا جيرون النمرة على وجه



  صلى اهللا عليه و سلم اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر 
قال فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأسه فإذا أصحابه يبكون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه يأيت 

ن إىل األرياف فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا أو قال مراكب فيكتبون إىل أهليهم على الناس زمان خيرجو
  هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جدوبة واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون 

  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 
  النمرة بفتح النون وكسر امليم وهي بردة من صوف تلبسها األعراب 

رضي اهللا عنه قال غال السعر باملدينة فاشتد اجلهد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  وعن عمر - ١٨٥٧
اصربوا وأبشروا فإين قد باركت على صاعكم ومدكم وكلوا وال تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي االثنني وطعام 

ة فمن صرب على ألوائها وشدهتا االثنني يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي اخلمسة والستة وإن الربكة يف اجلماع
كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل اهللا به من هو خري منه فيها ومن أرادها 

  بسوء أذابه اهللا كما يذوب امللح يف املاء 
  رواه البزار بإسناد جيد 

أيب أيوب رضي اهللا عنهما ومها قاعدان عند وعن أفلح موىل أيب أيوب األنصاري أنه مر بزيد بن ثابت و - ١٨٥٨
مسجد اجلنائز فقال أحدمها لصاحبه تذكر حديثا حدثناه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا املسجد الذي حنن 

  فيه قال نعم عن املدينة مسعته يزعم أنه سيأيت 

شا وطعاما فيمرون على إخوان هلم على الناس زمان تفتح فيه فتحات األرض فتخرج إليها رجال يصيبون رخاء وعي
حجاجا أو عمارا فيقولون ما يقيمكم يف ألواء العيش وشدة اجلوع فذاهب وقاعد حىت قاهلا مرارا واملدينة خري هلم 

  ال يثبت هبا أحد فيصرب على ألوائها وشدهتا حىت ميوت إال كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا 
  يد ورواته ثقات رواه الطرباين يف الكبري بإسناد ج

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من استطاع أن ميوت باملدينة  - ١٨٥٩
  فليمت هبا فإين أشفع ملن ميوت هبا 

رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي ولفظ ابن ماجه من استطاع منكم أن ميوت باملدينة 
  أشهد ملن مات هبا  فليفعل فإين
ويف رواية للبيهقي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من استطاع منكم أن ميوت باملدينة فليمت فإنه  - ١٨٦٠

  من مات باملدينة شفعت له يوم القيامة 
وعن الصميتة امرأة من بين ليث رضي اهللا عنها أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من  - ١٨٦١

  استطاع منكم أن ال ميوت إال باملدينة فليمت هبا فإنه من ميت هبا نشفع له أو نشهد له 
  رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي 

ويف رواية للبيهقي أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من استطاع أن ميوت باملدينة  - ١٨٦٢
   فليمت فمن مات باملدينة كنت له شفيعا أو شهيدا

وعن سبيعة األسلمية رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من استطاع منكم أن  - ١٨٦٣
  ميوت باملدينة فليمت فإنه ال ميوت هبا أحد إال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة 
مجاعة ومل خيرجه أحد وقال  رواه الطرباين يف الكبري ورواته حمتج هبم يف الصحيح إال عبد اهللا بن عكرمة روى عنه



  البيهقي هو خطاء وإمنا هو عن صميتة كما تقدم 
وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ثقيف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ١٨٦٤

  القيامة  سلم قال من استطاع منكم أن ميوت باملدينة فليمت فإنه من مات هبا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 

وعن حاطب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من زارين بعد مويت فكأمنا زارين يف حيايت ومن 
  مات بأحد احلرمني بعث من اآلمنني يوم القيامة 

  رواه البيهقي عن رجل من آل حاطب مل يسمه عن حاطب 
ن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات يف أحد وروي ع - ١٨٦٧

  احلرمني بعث من اآلمنني يوم القيامة ومن زارين حمتسبا إىل املدينة كان يف جواري يوم القيامة 
  رواه البيهقي أيضا 

عليه و سلم أن الوباء والدجال ال قال اململي احلافظ رمحه اهللا وقد صح من غري ما طريق عن النيب صلى اهللا 
  يدخالهنا اختصرت ذلك لشهرته 

وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ مث صلى بأرض سعد بأرض احلرة  - ١٨٦٨
عند بيوت السقيا مث قال اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك الهل مكة وأنا حممد عبدك ورسولك 

  وك الهل املدينة مثل ما دعاك به إبراهيم ملكة ندعوك أن تبارك هلم يف صاعهم ومدهم ومثارهم أدع
  اللهم حبب إلينا املدينة كما حببت إلينا مكة واجعل ما هبا من وباء خبم 

  اللهم إين حرمت ما بني البتيها كما حرمت على لسان إبراهيم احلرم 
  رواه أمحد ورجال إسناده رجال الصحيح 

م بضم اخلاء املعجمة وتشديد امليم اسم غيضة بني احلرمني قريبا من اجلحفة ال يولد هبا أحد فيعيش إىل أن حيتلم خ
  إال أن يرحتل عنها لشدة ما هبا من الوباء واحلمى بدعوة النيب صلى اهللا عليه و سلم وأظن غدير خم مضافا إليها 

الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إىل رسول اهللا صلى اهللا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال كان  - ١٨٦٩
  عليه و سلم فإذا أخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم بارك لنا يف مثرنا وبارك لنا يف 

  مدينتنا وبارك لنا يف صاعنا ومدنا 
دعوك للمدينة مبثل ما دعاك به اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإين عبدك ونبيك وإنه دعاك ملكة وإين أ

  ملكة ومثله معه 
  قال مث يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر 

  رواه مسلم وغريه 
  قوله يف صاعنا ومدنا يريد يف طعامنا املكيل بالصاع واملد ومعناه أنه دعا هلم بالربكة يف أقواهتم مجيعا 

هللا عليه و سلم قال اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى ا - ١٨٧٠
  أو أشد وصححها لنا وبارك لنا يف صاعها ومدها وانقل محاها فاجعلها باجلحفة 

  رواه مسلم وغريه قيل إمنا دعا بنقل احلمى إىل اجلحفة ألهنا كانت إذ ذاك دار اليهود 
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كنا عند وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال خرجنا  - ١٨٧١



السقيا اليت كانت لسعد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك الهل مكة 
بالربكة وأنا حممد عبدك ورسولك وإين أدعوك الهل املدينة أن تبارك هلم يف صاعهم ومدهم مثل ما باركت الهل 

  ل مع الربكة بركتني مكة واجع
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد جيد قوي 

  وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم بارك لنا يف مدينتنا  - ١٨٧٢
  ا اللهم اجعل مع الربكة بركتني والذي نفسي بيده ما من املدينة شيء وال شعب وال نقب إال عليه ملكان حيرساهن

  رواه مسلم يف حديث 
وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم اجعل باملدينة ضعفي ما جعلت  - ١٨٧٣

  مبكة من الربكة 
  رواه البخاري ومسلم 

ا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال دعا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اللهم بارك لنا يف صاعن - ١٨٧٤
  ومدنا وبارك لنا يف شامنا وميننا فقال رجل من القوم يا نيب اهللا وعراقنا 

  قال إن هبا قرن الشيطان وهتيج الفنت وإن اجلفاء باملشرق 
  رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات 

  قرن الشيطان قيل معناه أتباع الشيطان وأشياعه وقيل شدته وقوته وحمل ملكه وتصريفه وقيل غري ذلك 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت يف املنام امرأة سوداء  - ١٨٧٥

  ثائرة الرأس خرجت حىت قامت مبهيعة وهي اجلحفة فأولت أن وباء املدينة نقل إىل اجلحفة 
  رواه الطرباين يف األوسط ورواة إسناده ثقات 

عدها ياء مثناة حتت وعني مهملة مفتوحتني هي اسم لقرية قدمية كانت مبيقات احلج مهيعة بفتح امليم وإسكان اهلاء ب
الشامي على اثنني وثالثني ميال من مكة فلما أخرج العماليق بين عبيل إخوة عاد من يثرب نزلوها فجاءهم سيل 

  ة اجلحاف بضم اجليم فجحفهم وذهب هبم فسميت حينئذ اجلحفة بضم اجليم وإسكان احلاء املهمل
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة قبة اإلسالم ودار اإلميان  - ١٨٧٦

  وأرض اهلجرة ومثوى احلالل واحلرام 
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد ال بأس به 

ا ركبت إليه الرواحل مسجد وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري م - ١٨٧٧
  إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم ومسجدي 

  رواه أمحد بإسناد حسن والطرباين وابن خزمية يف صحيحه إال أنه قال مسجدي هذا والبيت املعمور 
  وابن حبان يف صحيحه ولفظه إن خري ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق 

طريق أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تشد الرواحل إال إىل ثالثة مساجد قال احلافظ وقد صح من غري ما 
  مسجدي هذا واملسجد احلرام واملسجد األقصى 

وعن سعد رضي اهللا عنه قال ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تبوك تلقاه رجال من  - ١٨٧٨
ن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنفه فأزال رسول اهللا املتخلفني من املؤمنني فأثاروا غبارا فخمر بعض من كا

  صلى اهللا عليه و سلم اللثام عن وجهه وقال والذي نفسي بيده إن يف غبارها شفاء من كل داء 



  قال وأراه ذكر ومن اجلذام والربص 
  ذكره رزين العبدري يف جامعه ومل أره يف األصول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليب طلحة التمس يل غالما من  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال
  غلمانكم خيدمين فخرج أبو طلحة يردفين وراءه فكنت أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلما نزل 

ليها قال مث أقبل حىت إذا بدا له أحد قال هذا جبل حيبنا وحنبه فلما أشرف على املدينة قال اللهم إين أحرم ما بني جب
  مثل ما حرم إبراهيم مكة مث قال اللهم بارك هلم يف مدهم وصاعهم 

  رواه البخاري ومسلم واللفظ له 
أي  ٢٨قال اخلطايب يف قوله هذا جبل حيبنا وحنبه أراد به أهل املدينة وسكاهنا كما قال تعاىل واسأل القرية يوسف 

  أهل القرية 
كر وصف اجلمادات حبب األنبياء واألولياء وأهل الطاعة كما حنت قال البغوي واألوىل إجراؤه على ظاهره وال ين

األسطوانة على مفارقته صلى اهللا عليه و سلم حىت مسع القوم حنينها إىل أن سكنها وكما أخرب أن حجرا كان يسلم 
  ه إياها عليه قبل الوحي فال ينكر عليه ويكون جبل أحد ومجيع أجزاء املدينة حتبه وحتن إىل لقائه حالة مفارقت

  قال احلافظ وهذا الذي قاله البغوي حسن جيد واهللا أعلم 
وقد روى الترمذي من حديث الوليد بن أيب ثور عن السدي عن عبادة بن أيب يزيد عن علي بن أيب  - ١٨٨٠

طالب قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكة فخرجنا يف بعض نواحيها فما استقبله جبل وال شجر إال وهو 
  يقول السالم عليك يا رسول اهللا 

  وقال الترمذي حديث حسن غريب 
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحد جبل حيبنا وحنبه فإذا جئتموه فكلوا  - ١٨٨١

  من شجره ولو من عضاهه 
  رواه الطرباين يف األوسط من رواية كثري بن زيد 

ية حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن مكنف عن أنس وهذا إسناد واه قال قال ورواه ابن ماجه من روا - ١٨٨٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن جبل أحد حيبنا وحنبه وهو على ترعة من ترع اجلنة وعري على ترعة من ترع 

  النار 

عة من الصحابة أنه قال اململي رضي اهللا عنه وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري ما طريق وعن مجا
  قال الحد هذا جبل حيبنا وحنبه 

  والزيادة على هذا عند الطرباين غريبة جدا 
  العضاه تقدم 

والترعة بضم التاء املثناة فوق وسكون الراء بعدها عني مهملة مفتوحة هي الروضة والباب أيضا وهو املراد يف هذا 
اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألحد هذا احلديث فقد جاء مفسرا يف حديث أيب عنبس بن جرب رضي 

  جبل حيبنا وحنبه على باب من أبواب اجلنة وهذا عري جبل يبغضنا ونبغضه على باب من أبواب النار 
  رواه البزار والطرباين يف الكبري واألوسط 

سلم أحد ركن من  وروي عن سهل بن سعد رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و - ١٨٨٣



  أركان اجلنة 
  رواه أبو يعلى والطرباين يف الكبري 

وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال كنت أرمي الوحش وأصيدها وأهدي حلمها إىل رسول اهللا  - ١٨٨٤
صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما لو كنت تصيدها بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت 

  قيتك إذا جئت فإين أحب العقيق وتل
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 

وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أتاين آت وأنا بالعقيق فقال إنك بواد  - ١٨٨٥
  مبارك 

  رواه البزار بإسناد جيد قوي 
 صلى اهللا عليه و سلم قال أتاين الليلة آت وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال حدثين رسول اهللا - ١٨٨٦

  من ريب وأنا بالعقيق أن صل يف هذا الوادي املبارك 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

  الترهيب من إخافة أهل املدينة أو إرادهتم بسوء  - ٦
د إال امناع عن سعد رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يكيد أهل املدينة أح - ١٨٨٧

  كما ينماع امللح يف املاء 
  رواه البخاري ومسلم 

  ويف رواية ملسلم وال يريد أحد أهل املدينة بسوء إال أذابه اهللا يف النار ذوب الرصاص أو ذوب امللح يف املاء 
  وقد روي هذا احلديث عن مجاعة من الصحابة يف الصحاح وغريها 

عنهما أن أمريا من أمراء الفتنة قدم املدينة وكان قد ذهب بصر جابر وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا  - ١٨٨٩
فقيل جلابر لو تنحيت عنه فخرج ميشي بني ابنيه فانكب فقال تعس من أخاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 صلى فقال ابناه أو أحدمها يا أبتاه وكيف أخاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد مات فقال مسعت رسول اهللا

  اهللا عليه و سلم يقول من أخاف أهل املدينة فقد أخاف ما بني جنيب 
  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح 

ورواه ابن حبان يف صحيحه خمتصرا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أخاف أهل املدينة أخافه  - ١٨٩٠
  اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اللهم من ظلم أهل  وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن رسول اهللا - ١٨٩١
  املدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني وال يقبل منه صرف وال عدل 

  رواه الطرباين يف األوسط والكبري بإسناد جيد 
اهللا عليه و سلم قال وروى النسائي والطرباين عن السائب بن خالد رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى  - ١٨٩٢

  اللهم من ظلم أهل املدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال 
  ويف رواية للطرباين قال من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا يوم القيامة  - ١٨٩٣

  وغضب عليه ومل يقبل منه صرفا وال عدال 
  يضة الصرف هو الفر



  العدل التطوع قاله سفيان الثوري 
  وقيل هو النافلة والعدل الفريضة وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية 

  قاله مكحول 
  وقيل الصرف االكتساب والعدل الفدية وقيل الصرف الوزن والعدل الكيل وقيل غري ذلك 

ه و سلم قال من آذى أهل املدينة آذاه وروي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا علي
  اهللا وعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل 

  رواه الطرباين يف الكبري 
وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم اكفهم من  - ١٨٩٥

  يريدها أحد بسوء إال أذابه اهللا كما يذوب امللح يف املاء دمههم ببأس يعين أهل املدينة وال 
  رواه البزار بإسناد حسن وآخر يف الصحيح بنحوه وتقدم 

  دمههم حمركة أي غشيهم بسرعة واهللا أعلم 

  كتاب اجلهاد الترغيب يف الرباط يف سبيل اهللا عز و جل 
عليه و سلم قال رباط يوم يف سبيل اهللا خري عن سهل بن سعد رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا  - ١٨٩٦

  من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما عليها 
  والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا أو الغدوة خري من الدنيا وما عليها 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي وغريهم 
  دة من الذهاب الغدوة بفتح الغني املعجمة هي املرة الواح

  والروحة بفتح الراء املرة الواحدة من اجمليء 
وعن سلمان رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رباط يوم وليلة خري من  - ١٨٩٧

  صيام شهر وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان 
  فظ له والترمذي والنسائي والطرباين وزاد وبعث يوم القيامة شهيدا رواه مسلم والل

وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كل ميت خيتم على عمله  - ١٨٩٨
  إال املرابط يف سبيل اهللا فإنه ينمى له عمله إىل يوم القيامة ويؤمن من فتنة القرب 

ترمذي وقال حديث حسن صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم وابن حبان يف رواه أبو داود وال
  صحيحه 

  وزاد يف آخره قال ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اجملاهد من جاهد نفسه هللا عز و جل 
  وهذه الزيادة يف بعض نسخ الترمذي 

 عليه و سلم قال رباط شهر خري من صيام دهر وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا - ١٨٩٩
ومن مات مرابطا يف سبيل اهللا أمن من الفزع األكرب وغدي عليه برزقه وريح من اجلنة وجيري عليه أجر املرابط حىت 

  يبعثه اهللا عز و جل 
  رواه الطرباين ورواته ثقات 



ى اهللا عليه و سلم كل عمل ينقطع عن وعن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صل - ١٩٠٠
  صاحبه إذا مات إال املرابط يف سبيل اهللا فإنه ينمى له عمله وجيرى عليه رزقه إىل يوم القيامة 

  رواه الطرباين يف الكبري بإسنادين رواة أحدمها ثقات 
مني ثالثة أيام وعن أم الدرداء رضي اهللا عنها ترفع احلديث قال من رابط يف شيء من سواحل املسل - ١٩٠١

  أجزأت عنه رباط سنة 
  رواه أمحد من رواية إمساعيل بن عياش عن املدنيني وبقية إسناده ثقات 

وعن أم الدرداء رضي اهللا عنها ترفع احلديث قال من رابط يف شيء من سواحل املسلمني ثالثة أيام  - ١٩٠١
  أجزأت عنه رباط سنة 

  ملدنيني وبقية إسناده ثقات رواه أمحد من رواية إمساعيل بن عياش عن ا
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من مات مرابطا يف سبيل اهللا  - ١٩٠٢

أجري عليه أجر عمله الصاحل الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه اهللا يوم القيامة آمنا من 
  الفزع األكرب 

إسناد صحيح والطرباين يف األوسط أطول منه وقال فيه واملرابط إذا مات يف رباطه كتب له أجر رواه ابن ماجه ب
  عمله إىل يوم القيامة وغدي عليه وريح برزقه ويزوج سبعني حوراء وقيل له قف اشفع إىل أن يفرغ من احلساب 

  وإسناده مقارب 
 عليه و سلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا - ١٩٠٣

ما عمل هبا يف حياته وبعد مماته حىت تترك ومن سن سنة سيئة فعليه إمثها حىت تترك ومن مات مرابطا يف سبيل اهللا 
  جرى عليه عمل املرابط يف سبيل اهللا حىت يبعث يوم القيامة 

  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد ال بأس به 
  أنس رضي اهللا عنه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أجر الرباط فقال من وعن  - ١٩٠٤

  رابط ليلة حارسا من وراء املسلمني كان له أجر من خلفه ممن صام وصلى 
  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد جيد 

رابط يوما يف سبيل اهللا وعن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من  - ١٩٠٥
  جعل اهللا بينه وبني النار سبع خنادق كل خندق كسبع مسوات وسبع أرضني 

  رواه الطرباين يف األوسط وإسناده ال بأس به إن شاء اهللا ومتنه غريب 
وعن جماهد وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه كان يف الرباط ففزعوا إىل الساحل مث قيل ال بأس فانصرف  - ١٩٠٧

الناس ووقف أبو هريرة فمر به إنسان فقال ما يوقفك يا أبا هريرة فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يقول موقف ساعة يف سبيل اهللا خري من قيام ليلة القدر عند احلجر األسود 

  رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي وغريمها 
ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رباط يوم يف وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال مسع - ١٩٠٨

  سبيل اهللا خري من ألف يوم فيما سواه من املنازل 
  رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب 



ورواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وزاد فلينظر كل امرىء لنفسه وهذه الزيادة مدرجة من كالم  - ١٩٠٩
  مبينة يف رواية الترمذي وقال احلاكم صحيح على شرط البخاري  عثمان غري مرفوعة كذا جاءت

ورواه ابن ماجه إال أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من رابط ليلة يف سبيل اهللا كانت كألف 
  ليلة صيامها وقيامها 

إن صالة املرابط تعدل  وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال - ١٩١١
  مخسمائة صالة ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من سبعمائة دينار ينفقه يف غريه 

  رواه البيهقي 
  وروى أبو الشيخ وغريه من حديث أنس إن الصالة بأرض الرباط بألفي ألف صالة وفيه نكارة  - ١٩١٢
اهللا عليه و سلم قال إذا انتاط غزوكم وكثرت  وعن عتبة بن املنذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى - ١٩١٣

  العزائم واستحلت الغنائم فخري جهادكم الرباط 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد  - ١٩١٤
  اخلميصة 

ي وإن مل يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش طوىب لعبد آخذ زاد يف رواية وعبد القطيفة إن أعطي رض
  بعنان فرسه يف سبيل اهللا أشعث رأسه مغربة قدماه 

  إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف الساقة كان يف الساقة إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشفع 
  رواه البخاري 

  القطيفة كساء له مخل جيعل دثارا 
  واخلميصة بفتح اخلاء املعجمة ثوب معلم من خز أو صوف 

  وانتكس أي انقلب على رأسه خيبة وخسارا 
وشيك بكسر الشني املعجمة وسكون الياء املثناة حتت أي دخلت يف جسمه شوكة وهي واحدة الشوك وقيل 

  الشوكة هنا السالح وقيل النكاية يف العدو 
  ها باملنقاش واالنتقاش بالقاف والشني املعجمة نزع

  وهذا مثل معناه إذا أصيب فال اجنرب 
  وطوىب اسم اجلنة وقيل اسم شجرة فيها وقيل فعلى من الطيب وهو األظهر 

  وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من خري معاش الناس هلم رجل  - ١٩١٥

  يعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو املوت مظانه ميسك بعنان فرسه يف سبيل اهللا يطري على متنه كلما مسع ه
ورجل يف غنيمة يف شعفة من هذه الشعفاء وبطن واد من هذه األودية يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعبد ربه حىت 

  يأتيه اليقني ليس من الناس إال يف خري 
  رواه مسلم والنسائي 

  منت الفرس ظهره 
  ء كل ما أفزع من جانب العدو من صوت أو خرب واهليعة بفتح اهلاء وسكون اليا



  والشعفة بالشني املعجمة والعني املهملة مفتوحتني هي رأس اجلبل 
وعن أم مالك البهزية رضي اهللا عنها قالت ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتنة فقرهبا قالت قلت  - ١٩١٦

حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه خييف العدو  يا رسول اهللا من خري الناس فيها قال رجل يف ماشية يؤدي
  وخييفونه 

رواه الترمذي عن رجل عن طاوس عن أم مالك وقال حديث غريب من هذا الوجه ورواه ليث بن أيب سليم عن 
  طاوس عن أم مالك انتهى 

الناس منزلة  ورواه البيهقي خمتصرا من حديث أم مبشر تبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خري - ١٩١٧
  رجل على منت فرسه خييف العدو وخييفونه 

  الترغيب يف احلراسة يف سبيل اهللا تعاىل  - ٢
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عينان ال متسهما النار  - ١٩١٨

  عني بكت من خشية اهللا وعني باتت حترس يف سبيل اهللا 
  وقال حديث حسن غريب  رواه الترمذي

وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من حرس من وراء املسلمني  - ١٩١٩
  يف سبيل اهللا تبارك وتعاىل متطوعا ال يأخذه سلطان مل ير النار بعينه إال حتلة 

   ١٧القسم فإن اهللا تعاىل يقول وإن منكم إال واردها مرمي 
  د وأبو يعلى والطرباين وال بأس بإسناده يف املتابعات رواه أمح

حتلة القسم هو بفتح التاء املثناة فوق وكسر احلاء املهملة وتشديد الالم بعدها تاء تأنيث معناه تكفري القسم وهو 
  اليمني 
ليلة يف وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حرس  - ١٩٢٠

  سبيل اهللا أفضل من صيام رجل وقيامه يف أهله ألف سنة السنة ثالمثائة يوم وستون يوما اليوم كألف سنة 
  رواه ابن ماجه ويشبه أن يكون موضوعا 

  ورواه أبو يعلى خمتصرا قال من حرس ليلة على ساحل البحر كان أفضل من عبادته يف أهله ألف سنة  - ١٩٢١
عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عينان ال متسهما النار أبدا عني باتت تكأل  وعنه رضي اهللا - ١٩٢٢

  يف سبيل اهللا وعني بكت من خشية اهللا 
  رواه أبو يعلى ورواته ثقات والطرباين يف األوسط إال أنه قال عينان ال تريان النار 

  تكأل مهموزا أي حتفظ وحترس 
اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال ترى أعينهم النار  وعن معاوية بن حيدة رضي - ١٩٢٣

  عني حرست يف سبيل اهللا وعني بكت من خشية اهللا وعني كفت عن حمارم اهللا 
  رواه الطرباين ورواته ثقات إال أن أبا احلبيب العبقري ال حيضرين حاله 

اهللا عليه و سلم قال أال أنبئكم ليلة أفضل من ليلة القدر  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى - ١٩٢٤
  حارس حرس يف أرض خوف لعله أن ال يرجع إىل أهله 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط البخاري 
وعن عثمان رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حرس ليلة يف سبيل اهللا  - ١٩٢٥



  ام ليلها ويصام هنارها أفضل من ألف ليلة يق
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة أعني ال متسها النار عني فقئت يف 
  سبيل اهللا وعني حرست يف سبيل اهللا وعني بكت من خشية اهللا 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  ضي اهللا عنه بل يف إسناده عمر بن راشد اليماين قال اململي ر

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حرم على عينني أن تناهلما  - ١٩٢٧
  النار عني بكت من خشية اهللا وعني باتت حترس اإلسالم وأهله من الكفر 

  رواه احلاكم ويف إسناده انقطاع 
يب رحيانة رضي اهللا عنه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة فأتينا ذات يوم على وعن أ - ١٩٢٨

شرف فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حىت رأيت من حيفر يف األرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه احلجفة يعين الترس 
نا الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل فلما رأى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الناس قال من حيرس

فقال رجل من األنصار أنا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ادنه فدنا فقال من أنت فتسمى له األنصاري 
  ففتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالدعاء فأكثر منه 

م فقلت أنا رجل آخر قال ادنه فدنوت فقال من قال أبو رحيانة فلما مسعت ما دعا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
أنت فقلت أبو رحيانة فدعا يل بدعاء وهو دون ما دعا لألنصاري مث قال حرمت النار على عني دمعت أو بكت من 

خشية اهللا وحرمت النار على عني سهرت يف سبيل اهللا عز و جل وقال حرمت النار على عني أخرى ثالثة مل يسمعها 
  حممد بن مشري 

  رواه أمحد واللفظ له ورواته ثقات للنسائي ببعضه والطرباين يف الكبري واألوسط واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل عني باكية يوم القيامة  - ١٩٢٩

  خرج منها مثل رأس الذباب من خشية اهللا إال عني غضت عن حمارم اهللا وعني سهرت يف سبيل اهللا وعني 
  رواه األصبهاين 

وعن سهل ابن احلنظلية رضي اهللا عنه أهنم ساروا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني فأطنبوا  - ١٩٣٠
  السري حىت كان عشية فحضرت صالة الظهر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء فارس فقال 

 انطلقت بني أيديكم حىت طلعت على جبل كذا وكذا فإذا أنا هبوازن على بكرة أبيهم بظعنهم يا رسول اهللا إين
ونعمهم ونسائهم اجتمعوا إىل حنني فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال تلك غنيمة املسلمني غدا إن شاء 

  رسول اهللا اهللا تعاىل مث قال من حيرسنا الليلة قال أنس بن أيب مرثد الغنوي أنا يا 
قال اركب فركب فرسا له وجاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

استقبل هذا الشعب حىت تكون يف أعاله وال تغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
رسكم قالوا يا رسول اهللا ما أحسسناه فثوب بالصالة فجعل سلم إىل مصاله فركع ركعتني مث قال هل أحسستم فا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وهو يلتفت إىل الشعب حىت إذا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
صالته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم فجعلنا ننظر إىل خالل الشجر يف الشعب فإذا هو قد جاء حىت وقف 



هللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إين انطلقت حىت كنت يف أعلى هذا الشعب حيث أمرين رسول اهللا على رسول ا
صلى اهللا عليه و سلم فلما أصبحت اطلعت الشعبني كالمها فنظرت فلم أر أحدا فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 

صلى اهللا عليه و سلم قد أوجبت فال  و سلم هل نزلت الليلة قال ال إال مصليا أو قاضي حاجة فقال له رسول اهللا
  عليك أن ال تعمل بعدها 

  رواه النسائي وأبو داود واللفظ له 
  أوجبت أي أتيت بفعل أوجب لك اجلنة 

  الترغيب يف النفقة يف سبيل اهللا وجتهيز الغزاة وخلفهم يف أهلهم  - ٣
يه و سلم من أنفق نفقة يف سبيل اهللا عن خرمي بن فاتك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل - ١٩٣١

  كتبت بسبعمائة ضعف 
  رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وروى البزار حديث اإلسراء من طريق الربيع بن أنس عن أيب العالية أو غريه عن أيب هريرة رضي اهللا  - ١٩٣٢
اهللا عليه و سلم أيت بفرس جيعل كل خطو منه أقصى بصره فسار وسار معه جربائيل عليه عنه أن رسول اهللا صلى 

السالم فأتى على قوم يزرعون يف يوم وحيصدون يف يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال يا جربائيل من هؤالء قال 
  هؤالء اجملاهدون يف سبيل اهللا 

  فهو خيلفه  تضاعف هلم احلسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء
  فذكر احلديث بطوله 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال ملا نزلت مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت  - ١٩٣٣
   ١٦٢سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف ملن يشاء واهللا واسع عليم البقرة 

   ٠١فنزلت إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب الزمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رب زد أميت 
  رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي 

وعن احلسن بن علي بن أيب طالب و أيب الدرداء و أيب هريرة و أيب أمامة الباهلي و عبد اهللا بن عمر و  - ١٩٣٤
صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من جابر بن عبد اهللا و عمران بن حصني رضي اهللا عنهم كلهم حيدث عن رسول اهللا 

أرسل نفقة يف سبيل اهللا وأقام يف بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه يف سبيل اهللا وأنفق يف وجهه 
  ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم 

   ١٦٢مث تال هذه اآلية واهللا يضاعف ملن يشاء البقرة 
وال حيضرين فيه جرح وال عدالة عن احلسن عنهم ورواه ابن أيب حامت عن رواه ابن ماجه عن اخلليل بن عبد اهللا 

  احلسن عن عمران فقط 
قال احلافظ واحلسن مل يسمع من عمران وال من ابن عمر وقال احلاكم أكثر مشاخينا على أن احلسن مسع من عمران 

  انتهى 
   أعلم واجلمهور على أنه مل يسمع من أيب هريرة أيضا وقد مسع من غريهم واهللا

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال طوىب ملن أكثر يف اجلهاد يف  - ١٩٣٥
سبيل اهللا من ذكر اهللا فإن له بكل كلمة سبعني ألف حسنة كل حسنة منها عشرة أضعاف مع الذي له عند اهللا من 

  املزيد 



  قدر ذلك قيل يا رسول اهللا النفقة قال النفقة على 
قال عبد الرمحن فقلت ملعاذ إمنا النفقة بسبعمائة ضعف فقال معاذ قل فهمك إمنا ذاك إذا أنفقوها وهم مقيمون يف 
أهليهم غري غزاة فإذا غزوا وأنفقوا خبأ اهللا هلم من خزائن رمحته ما ينقطع عنه علم العباد وصفتهم فأولئك حزب 

  اهللا وحزب اهللا هم الغالبون 
  ين يف الكبري ويف إسناده راو مل يسم رواه الطربا

وعن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من جهز غازيا يف سبيل اهللا فقد 
  غزا ومن خلف غازيا يف أهله خبري فقد غزا 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
ه ولفظه من جهز غازيا يف سبيل اهللا أو خلفه يف أهله كتب اهللا له مثل أجره ورواه ابن حبان يف صحيح - ١٩٣٧

  حىت إنه ال ينقص من أجر الغازي شيء 
  ورواه ابن ماجه بنحو ابن حبان مل يذكر خلفه يف أهله 

وروى ابن ماجه أيضا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١٩٣٨
  من جهز غازيا حىت يستقل كان له مثل أجره حىت ميوت أو يرجع  يقول

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث إىل بين حليان ليخرج من  - ١٩٣٩
  كل رجلني رجل مث قال للقاعد أيكم خلف اخلارج يف أهله فله مثل أجره 

  رواه مسلم وأبو داود وغريمها 
وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من جهز غازيا يف سبيل اهللا فله  - ١٩٤٠

  مثل أجره ومن خلف غازيا يف أهله خبري أو أنفق على أهله فله مثل أجره 
  رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح 

سهال رضي اهللا عنه حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا  وعن عبد اهللا بن سهل بن حنيف رضي اهللا عنه أن - ١٩٤١
عليه و سلم قال من أعان جماهدا يف سبيل اهللا أو غارما يف عسرته أو مكاتبا يف رقبته أظله اهللا يف ظله يوم ال ظل إال 

  ظله 
  رواه أمحد والبيهقي كالمها عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عنه 

  نه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أظل رأس وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع - ١٩٤٢

غاز أظله اهللا يوم القيامة ومن جهز غازيا يف سبيل اهللا فله مثل أجره ومن بىن هللا مسجدا يذكر فيه اسم اهللا بىن اهللا 
  له بيتا يف اجلنة 

  رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل الصدقات ظل فسطاط يف  وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال - ١٩٤٣

  سبيل اهللا ومنحة خادم يف سبيل اهللا أو طروقة فحل يف سبيل اهللا 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

طروقة الفحل بفتح الطاء وباإلضافة هي الناقة اليت صلحت لطرق الفحل وأقل سنها ثالث سنني وبعض الرابعة 
  حلقة ومعناه أن يعطى الغازي خادما أو ناقة هذه صفتها فإن ذلك أفضل الصدقات وهذه هي ا



الترغيب يف احتباس اخليل للجهاد ال رياء وال مسعة وما جاء يف فضلها والترغيب فيما يذكر منها والنهي عن  - ٤
  قص نواصيها ألن فيها اخلري والربكة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم من احتبس فرسا يف سبيل اهللا  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول - ١٩٤٤
  إميانا باهللا وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة يعين حسنات 

  رواه البخاري والنسائي وغريمها 
وزر وهي لرجل  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قيل يا رسول اهللا فاخليل قال اخليل ثالثة هي لرجل - ١٩٤٥

ستر وهي لرجل أجر فأما الذي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء الهل اإلسالم فهي له وزر وأما اليت هي 
له ستر فرجل ربطها يف سبيل اهللا مث مل ينس حق اهللا يف ظهورها وال رقاهبا فهي له ستر وأما اليت هي له أجر فرجل 

الم يف مرج أو روضة فما أكلت من ذلك املرج أو الروضة من شيء إال كتب ربطها يف سبيل اهللا تعاىل الهل اإلس
  اهللا له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها 

وأبواهلا حسنات وال تقطع طوهلا فاستنت شرفا أو شرفني إال كتب اهللا له عدد آثارها وأرواثها حسنات وال مر هبا 
  قيها إال كتب اهللا تعاىل له عدد ما شربت حسنات صاحبها على هنر فشربت منه وال يريد أن يس

  رواه البخاري ومسلم واللفظ له وهو قطعة من حديث تقدم بتمامه يف منع الزكاة 
ورواه ابن خزمية يف صحيحه إال أنه قال فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها يف سبيل اهللا ويعدها له ال  - ١٩٤٦

أجر ولو عرض مرجا أو مرجني فرعاها صاحبها فيه كتب له مبا غيبت يف  تغيب يف بطوهنا شيئا إال كتب له هبا
بطوهنا أجر ولو استنت شرفا أو شرفني كتب له بكل خطوة خطاها أجر ولو عرض هنرا فسقاها به كانت له بكل 

  قطرة غيبت يف بطوهنا منه أجر حىت ذكر األجر يف أرواثها وأبواهلا 
تعففا وجتمال وتسترا وال حيبس حق ظهورها وبطوهنا يف يسرها وعسرها وأما وأما اليت هي له ستر فالذي يتخذها 

  الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم 
  احلديث 
ورواه البيهقي خمتصرا بنحو لفظ ابن خزمية ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخليل معقود يف  - ١٩٤٧

  مة نواصيها اخلري إىل يوم القيا
واخليل ثالثة خيل أجر وخيل وزر وخيل ستر فأما خيل ستر فمن اختذها تعففا وتكرما وجتمال ومل ينس حق ظهورها 

وبطوهنا يف عسره ويسره وأما خيل األجر فمن ارتبطها يف سبيل اهللا فإهنا ال تغيب يف بطوهنا شيئا إال كان له أجر 
أو شوطني إال كان يف ميزانه وأما خيل الوزر فمن ارتبطها تبذخا  حىت ذكر أرواثها وأبواهلا وال تعدو يف واد شوطا

على الناس فإهنا ال تغيب يف بطوهنا شيئا إال كان وزرا حىت ذكر أرواثها وأبواهلا وال تعدو يف واد شوطا أو شوطني 
  إال كان عليه وزر 

  النواء بكسر النون وباملد هو املعاداة 
  بل تشد به الدابة وترسلها ترعى الطول بكسر الطاء وفتح الواو هو ح

  واستنت بتشديد النون أي جرت بقوة 
والشرف بفتح الشني املعجمة والراء مجيعا هو الشوط معناه جرت بقوة شوطا أو شوطني كما جاء مفسرا يف لفظ 

  البيهقي 



معناه أنه اختذ اخليل البذخ بفتح الباء املوحدة وسكون الذال املعجمة آخره خاء معجمة هو الكرب والتبذخ التكرب و
  تكربا وتعاظما واستعالء على ضعفاء املسلمني وفقرائهم 

وعن أمساء بنت يزيد رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اخليل يف نواصيها اخلري  - ١٩٤٨
اهللا فإن شبعها وجوعها  معقود أبدا إىل يوم القيامة فمن ارتبطها عدة يف سبيل اهللا وأنفق عليها احتسابا يف سبيل

وريها وظمأها وأرواثها وأبواهلا فالح يف موازينه يوم القيامة ومن ارتبطها رياء ومسعة ومرحا وفرحا فإن شبعها 
  وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبواهلا خسران يف موازينه يوم القيامة 

  رواه أمحد بإسناد حسن 
نه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخليل ثالثة ففرس وروي عن خباب بن األرت رضي اهللا ع - ١٩٤٩

للرمحن وفرس لإلنسان وفرس للشيطان فأما فرس الرمحن فما اختذ يف سبيل اهللا وقتل عليه أعداء اهللا وأما فرس 
  اإلنسان فما استبطن وجتمل عليه وأما فرس الشيطان فما روهن عليه وقومر عليه رواه الطرباين وهو غريب 

وعن رجل من األنصار رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اخليل ثالثة فرس يرتبطه  - ١٩٥٠
الرجل يف سبيل اهللا عز و جل فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر 

  وركوبه وزر وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء اهللا 
  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اخليل ثالثة فرس للرمحن  - ١٩٥١
وفرس لإلنسان وفرس للشيطان فأما فرس الرمحن فالذي يرتبط يف سبيل اهللا عز و جل فعلفه وبوله وروثه وذكر ما 

فالذي يقامر عليه ويراهن وأما فرس اإلنسان فالفرس يرتبطها اإلنسان يلتمس بطنها شاء اهللا وأما فرس الشيطان 
  فهي ستر من فقر 

  رواه أمحد أيضا بإسناد حسن 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلري معقود بنواصي  - ١٩٥٢

  كفف بالصدقة اخليل إىل يوم القيامة ومثل املنفق عليها كاملت
  رواه أبو يعلى والطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح وهو يف الصحيح باختصار النفقة 

وروى ابن حبان يف صحيحه شطره األخري قال مثل املنفق على اخليل كاملتكفف بالصدقة فقلت لعمر ما  - ١٩٥٣
  املتكفف بالصدقة قال الذي يعطي بكفه 

 عنه صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وعن أيب كبشة رضي اهللا - ١٩٥٤
  اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة وأهلها معانون عليها واملنفق عليها كالباسط يده بالصدقة 

  رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
 عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اخليل معقود يف نواصيها اخلري وروي عن عريب رضي اهللا - ١٩٥٥

والنيل إىل يوم القيامة وأهلها معانون عليها واملنفق عليها كالباسط يده بالصدقة وأبواهلا وأرواثها الهلها عند اهللا يوم 
  القيامة من مسك اجلنة 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وفيه نكارة 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اخليل معقود يف نواصيها اخلري  - ١٩٥٧

  إىل يوم القيامة 



  رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه 
ري وعن عروة بن أيب اجلعد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اخليل معقود يف نواصيها اخل - ١٩٥٨

  األجر واملغنم إىل يوم القيامة 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخليل معقود يف نواصيها اخلري 
  بالربكة وقلدوها وال تقلدوها األوتار  والنيل إىل يوم القيامة وأهلها معانون عليها فامسحوا بنواصيها وادعوا هلا

  رواه أمحد بإسناد جيد 
وعن جرير رضي اهللا عنه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو  - ١٩٦٠

  يقول اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة األجر والغنيمة 
  رواه مسلم والنسائي 

بن يسار رضي اهللا عنه قال مل يكن شيء أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اخليل وعن معقل  - ١٩٦١
  مث قال غفرانك النساء 

  رواه أمحد ورواته ثقات 
ورواه النسائي من حديث أنس ولفظه مل يكن شيء أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد  - ١٩٦٢

  النساء من اخليل 
ضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من فرس عريب إال يؤذن له عند وعن أيب ذر ر - ١٩٦٣

كل سحر بكلمات يدعو هبن اللهم خولتين من خولتين من بين آدم وجعلتين له فاجعلين أحب أهله وماله أو من 
  أحب أهله وماله إليه 

  رواه النسائي 
   صلى اهللا عليه و سلم الربكة يف نواصي اخليل وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا - ١٩٦٤

  رواه البخاري ومسلم 
وعن عقبة بن عبد السلمي رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقصوا نواصي  - ١٩٦٥

  اخليل وال معارفها وال أذناهبا فإن أذناهبا مذاهبا ومعارفها دفؤها ونواصيها معقود فيها اخلري 
  رواه أبو داود ويف إسناده رجل جمهول 

وعن عقبة بن عامر و أيب قتادة رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري اخليل األدهم األقرح 
  األرمث احملجل طلق اليد اليمىن 

  قال يزيد يعين ابن أيب حبيب فإن مل يكن أدهم فكميت على هذه الشية 
  صحيحه رواه ابن حبان يف 

ورواه الترمذي وابن ماجه واحلاكم عن أيب قتادة وحده ولفظ الترمذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ١٩٦٧
  سلم خري اخليل األدهم األقرح األرمث مث األقرح احملجل طلق اليد اليمىن فإن مل يكن أدهم فكميت على هذه الشية 

  لى شرطهما قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال احلاكم صحيح ع
  األقرح هو الفرس يكون يف وسط جبهته قرحة وهي بياض يسري 



واألرمث بفتح اهلمزة وثاء مثلثة مفتوحة هو الفرس يكون به رمث حمركا ومضموم الراء ساكن الثاء وهو بياض يف شفته 
  العليا واألنثى رمثاء 

  جيل وطلق اليمىن بفتح الطاء وسكون الالم وبضمها أيضا إذا مل يكن هبا حت
  والكميت بضم الكاف وفتح امليم هو الفرس الذي ليس باألشقر وال األدهم بل خيالط محرته سواد 
  والشية بكسر الشني املعجمة وفتح الياء خمففة هو كل لون يف الفرس يكون معظم لوهنا على خالفه 

ت أن تغزو فاشتر فرسا أغر وعن عقبة رضي اهللا عنه أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أرد - ١٩٦٨
  حمجال مطلق اليمىن فإنك تغنم وتسلم 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن أيب وهب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عليكم من اخليل بكل كميت أغر  - ١٩٦٩

  حمجل أو أشقر أغر حمجل أو أدهم أغر حمجل 
  والنسائي أطول من هذا  رواه أبو داود واللفظ له

  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مين اخليل يف شقرها 
  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب 

  اليمن بضم الياء هو الربكة والقوة 
كر وحنو ذلك وتقدم يف باب النفقة ترغيب الغازي واملرابط يف اإلكثار من العمل الصاحل من الصوم والصالة والذ

  يف سبيل اهللا 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة أسري به أتى على قوم يزرعون يف  - ١٩٧١

يوم وحيصدون يف يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال يا جربائيل من هؤالء قال هؤالء اجملاهدون يف سبيل اهللا 
  احلسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو خيلفه  تضاعف هلم
  رواه البزار 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد يصوم يوما  - ١٩٧٢

  يف سبيل اهللا إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفا 
  لنسائي رواه البخاري ومسلم والترمذي وا

وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوما يف سبيل اهللا يف  - ١٩٧٣
  غري رمضان بعد من النار مائة عام سري املضمر اجلواد 

  رواه أبو يعلى من طريق زبان بن فائد 
هللا عليه و سلم من صام يوما يف سبيل اهللا وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى ا - ١٩٧٤

  جعل اهللا بينه وبني النار خندقا كما بني السماء واألرض 
  رواه الطرباين يف األوسط والصغري بإسناد حسن 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صام يوما يف سبيل اهللا جعل اهللا بينه وبني النار 
  ا بني السماء واألرض خندقا كم

  رواه الترمذي عن الوليد بن مجيل عن القاسم عنه وقال حديث غريب 



وعن عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صام يوما يف سبيل اهللا  - ١٩٧٦
  بعدت منه النار مسرية مائة عام 

  أس به رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسناد ال ب
ورواه يف الكبري من حديث أيب أمامة إال أنه قال فيه بعد اهللا وجهه عن النار مسرية مائة عام ركض الفرس اجلواد 

  املضمر 
  ورواه النسائي من حديث عقبة مل يقل فيه ركض الفرس إىل آخره 

و سلم إن الصالة وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٩٧٧
  والصيام والذكر يضاعف على النفقة يف سبيل اهللا بسبعمائة ضعف 

  رواه أبو داود من طريق زبان عنه 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال طوىب ملن أكثر يف اجلهاد يف  - ١٩٧٨

حسنة كل حسنة منها عشرة أضعاف مع الذي له عند اهللا من  سبيل اهللا من ذكر اهللا فإن له بكل كلمة سبعني ألف
  املزيد 

  احلديث رواه الطرباين يف الكبري وفيه رجل مل يسم 
وروي عن معاذ رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رجال سأله فقال أي اجملاهدين  - ١٩٧٩

  أعظم أجرا قال أكثرهم هللا تبارك وتعاىل ذكرا احلديث 
  رواه أمحد والطرباين ويأيت بتمامه إن شاء اهللا 

وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ ألف آية يف  - ١٩٨٠
  سبيل اهللا كتبه اهللا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

  رواه احلاكم من طريق زبان عنه وقال صحيح اإلسناد 

  ال اململي رضي اهللا عنه والظاهر أن املرابط أيضا هو يف سبيل اهللا فيضاعف عمله الصاحل كما يضاعف عمل اجملاهد ق
وقد روي عن أنس رضي اهللا عنه يرفعه قال صالة يف مسجدي تعدل بعشرة آالف صالة وصالة يف  - ١٩٨١

  ف صالة املسجد احلرام تعدل مبائة ألف صالة والصالة بأرض الرباط بألفي أل
  احلديث رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب 

وروى البيهقي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن صالة املرابط  - ١٩٨٢
  تعدل مخسمائة صالة ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من سبعمائة دينار ينفقه يف غريه 

  واهللا أعلم 
  يب يف الغدوة يف سبيل اهللا والروحة وما جاء يف فضل املشي والغبار يف سبيل اهللا واخلوف فيه الترغ - ٦

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لغدوة يف سبيل اهللا أو روحة  - ١٩٨٣
خري من الدنيا وما فيها ولو أن  خري من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من اجلنة أو موضع قيد يعين سوطه

امرأة من أهل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت ما بينهما وملألته رحيا ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما 
  فيها 

  رواه البخاري ومسلم وغريمها 
  الغدوة بفتح الغني املعجمة هي املرة الواحدة من الذهاب 



  احدة من اجمليء والروحة بفتح الراء هي املرة الو
وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري  - ١٩٨٤

  مما طلعت عليه الشمس أو غربت 
  رواه مسلم والنسائي 

   وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رباط يوم يف سبيل - ١٩٨٥

اهللا خري من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد يف 
  سبيل اهللا أو الغدوة خري من الدنيا وما عليها 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وتقدم 
سلم ما راح مسلم يف سبيل اهللا جماهدا أو  وروي عنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و - ١٩٨٦

  حاجا مهال أو ملبيا إال غربت الشمس بذنوبه 
  رواه الطرباين يف األوسط 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الغازي يف سبيل اهللا واحلاج إىل  - ١٩٨٧
  بيت اهللا واملعتمر وفد اهللا دعاهم فأجابوه 

ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له كالمها عن عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن جماهد عنه رواه 
والبيهقي من هذه الطريق فوقفه ومل يرفعه ورواه بنحوه من حديث أيب هريرة النسائي وابن ماجه وابن خزمية يف 

  م صحيحه وقال ابن ماجه يف آخره إن دعوه أجاهبم وإن استغفروه غفر هل
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله ال  - ١٩٨٨

خيرجه إال جهاد يف سبيلي وإميان يب وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله اجلنة أو أرجعه إىل منزله الذي خرج منه 
ه ما كلم يكلم يف سبيل اهللا إال جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم نائال ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس حممد بيد

لونه لون دم ورحيه ريح مسك والذي نفس حممد بيده لوال أن أشق على املسلمني ما قعدت خالف سرية تغزو يف 
ه سبيل اهللا أبدا ولكن ال أجد سعة فأمحلهم وال جيدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عين والذي نفس حممد بيد

  لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل مث أغزو فأقتل مث أغزو فأقتل 
  رواه مسلم واللفظ له 

ورواه مالك والبخاري والنسائي ولفظهم تكفل اهللا ملن جاهد يف سبيله ال خيرجه من بيته إال اجلهاد يف سبيله 
  ة احلديث وتصديق بكلماته أن يدخله اجلنة أو يرده إىل مسكنه مبا نال من أجر أو غنيم

  الكلم بفتح الكاف وسكون الالم هو اجلرح 
وعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من فصل يف سبيل اهللا  - ١٩٨٩

فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعريه أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء اهللا مات فإنه 
  له اجلنة شهيد وإن 

رواه أبو داود من رواية بقية بن الوليد عن ابن ثوبان وهو عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ويأيت الكالم على بقية 
  وعبد الرمحن 

فصل بالصاد املهملة حمركا أي خرج وقصه بالقاف والصاد املهملة حمركا أي رماه فكسر عنقه احلتف بفتح املهملة 



   وسكون املثناة فوق هو املوت
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خرج حاجا فمات كتب اهللا  - ١٩٩٠

له أجر احلاج إىل يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب اهللا له أجر املعتمر إىل يوم القيامة ومن خرج غازيا 
  فمات كتب اهللا له أجر الغازي إىل يوم القيامة 

  يعلى من رواية حممد بن إسحاق وبقية إسناده ثقات  رواه أبو
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مخس من فعل  - ١٩٩١

واحدة منهن كان ضامنا على اهللا عز و جل من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا يف سبيل اهللا أو دخل 
  بذلك تعزيره وتوقريه أو قعد يف بيته فسلم وسلم الناس منه على إمام يريد 

  رواه أمحد واللفظ له والبزار والطرباين وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما حيكي عن ربه قال أميا عبد من  - ١٩٩٢

مرضايت ضمنت له إن رجعته أرجعه مبا أصاب من أجر أو غنيمة وإن قبضته  عبادي خرج جماهدا يف سبيلي ابتغاء
  غفرت له 

  رواه النسائي 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يلج النار رجل بكى من خشية اهللا حىت 
  يعود اللنب يف الضرع وال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم 

  الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب صحيح  رواه
  والنسائي واحلاكم والبيهقي إال أهنم قالوا وال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم يف منخري مسلم أبدا 

  وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
ت قدما عبد يف وعن عبد الرمحن بن جرب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما اغرب - ١٩٩٤

  سبيل اهللا فتمسه النار 
  رواه البخاري واللفظ له 

  ورواه النسائي والترمذي يف حديث ولفظه من اغربت قدماه يف سبيل اهللا فهما حرام على النار 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال جيتمعان يف النار اجتماعا يضر  - ١٩٩٥

خر مسلم قتل كافرا مث سدد املسلم وقارب وال جيتمعان يف جوف عبد غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم أحدمها اآل
  وال جيتمعان يف قلب عبد اإلميان والشح 

  رواه النسائي واحلاكم واللفظ له وهو أمت وقال صحيح على شرط مسلم وقال النسائي اإلميان واحلسد 
  وصدر احلديث يف مسلم 

أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من رجل يغرب وجهه يف سبيل وروي عن  - ١٩٩٦
  اهللا إال آمنه اهللا دخان النار يوم القيامة وما من رجل تغرب قدماه يف سبيل اهللا إال آمن اهللا قدميه النار يوم القيامة 

  رواه الطرباين والبيهقي 
نه يرفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى وعن أيب الدرداء رضي اهللا ع - ١٩٩٧

اهللا عليه و سلم ال جيمع اهللا عز و جل يف جوف عبد غبارا يف سبيل اهللا ودخان جهنم ومن اغربت قدماه يف سبيل 
  اهللا باعد اهللا منه النار يوم القيامة مسرية ألف عام للراكب 



يل اهللا ختم له خبامت الشهداء له نور يوم القيامة لوهنا مثل لون الزعفران ورحيها املستعجل ومن جرح جراحة يف سب
مثل ريح املسك يعرفه هبا األولون واآلخرون يقولون فالن عليه طابع الشهداء ومن قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقة 

  وجبت له اجلنة 
  الدرداء رواه أمحد ورواة إسناده ثقات إال أن خالد بن دريك مل يدرك أبا 

وروى الطرباين يف األوسط عن عمرو بن قيس الكندي قال أنا مع أيب الدرداء منصرفني من الصائفة  - ١٩٩٨
فقال يا أيها الناس اجتمعوا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرم اهللا 

  سائر جسده على النار 
الصائفة وهي غزوة الروم مسيت بذلك ألهنم كانوا يغزوهنم يف الصيف خوفا من الربد قوله من الصائفة أي من غزوة 

  والثلج يف الشتاء 
وعن ربيع بن زياد رضي اهللا عنه أنه قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسري إذا هو بغالم من  - ١٩٩٩

  أليس ذاك فالن قالوا بلى  قريش معتزل من الطريق يسري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  قال فادعوه فدعوه 

  قال ما بالك اعتزلت الطريق قال يا رسول اهللا كرهت الغبار 
  قال فال تعتزله فوالذي نفس حممد بيده إنه لذريرة اجلنة 

  رواه أبو داود يف مراسيله 
طائفة عليها مالك بن عبد اهللا  وعن أيب املصبح املقرائي رضي اهللا عنه قال بينما حنن نسري بأرض الروم يف - ٢٠٠٠

اخلثعمي إذ مر مالك جبابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما وهو يقود بغال له فقال له مالك أي أبا عبد اهللا اركب فقد 
محلك اهللا فقال جابر أصلح دابيت وأستغين عن قومي ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من اغربت 

ه اهللا على النار فسار حىت إذا كان حيث يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته يا أبا عبد اهللا قدماه يف سبيل اهللا حرم
اركب فقد محلك اهللا فعرف جابر الذي يريد فقال أصلح دابيت وأستغين عن قومي ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ن دواهبم فما رأيت يوما أكثر ماشيا و سلم يقول من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا على النار فتواثب الناس ع
  منه 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  واللفظ له 
ورواه أبو يعلى بإسناد جيد إال أنه قال عن سليمان بن موسى قال بينا حنن نسري فذكره بنحوه وقال فيه  - ٢٠٠١

  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما اغربت قدما عبد يف 

  اهللا عليهما النار فنزل مالك ونزل الناس ميشون فما رئي يوما أكثر ماشيا منه سبيل اهللا إال حرم 
  املصبح بضم امليم وفتح الصاد املهملة وكسر الباء املوحدة 

  واملقرائي بضم امليم وقيل بفتحها والضم أشهر وبسكون القاف بعدها راء وألف ممدودة نسبة إىل قرية بدمشق 
نها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما خالط قلب امرىء وعن عائشة رضي اهللا ع - ٢٠٠٢

  رهج يف سبيل اهللا إال حرم اهللا عليه النار 
  رواه أمحد ورواته ثقات 

  الرهج بفتح الراء وسكون اهلاء وقيل بفتحها هو ما يداخل باطن اإلنسان من اخلوف واجلزع وحنوه 



ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رجف قلب املؤمن يف وروي عن سلمان رضي اهللا عنه ق - ٢٠٠٣
  سبيل اهللا حتاتت عنه خطاياه كما يتحات عذق النخلة 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط 
  العذق بكسر العني املهملة وإسكان الذال املعجمة بعدها قاف هو القنو وهو املراد هنا وبفتح العني النخلة 

  الك البهزية رضي اهللا عنها قالت ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتنة فقرهبا وعن أم م - ٢٠٠٤
قالت قلت يا رسول اهللا من خري الناس فيها قال رجل يف ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل أخذ برأس فرسه 

  خييف العدو وخييفونه 
  رواه الترمذي عن رجل عن طاوس عن أم مالك وقال حديث غريب وتقدم 

  الترغيب يف سؤال الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل  - ١٩
عن سهل بن حنيف رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من سأل اهللا الشهادة بصدق  - ٢٠٠٥

  بلغه اهللا منازل الشهداء وإن مات على فراشه 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجه 

  ه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مل تصبه وعن أنس رضي اهللا عن
  رواه مسلم وغريه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قاتل يف سبيل اهللا  - ٢٠٠٧
من سأل اهللا القتل من نفسه صادقا مث مات أو قتل فإن له أجر شهيد ومن جرح فواق ناقة فقد وجبت له اجلنة و

  جرحا يف سبيل اهللا أو نكب نكبة فإهنا جتيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لوهنا لون الزعفران ورحيها ريح املسك 
  فذكر احلديث 

ن يف صحيحه بنحوه إال أنه قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبا
  فيه ومن سأل اهللا الشهادة خملصا أعطاه اهللا أجر شهيد وإن مات على فراشه 

  ورواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 
  فواق الناقة بضم الفاء وختفيف الواو هو ما بني رفع يدك عن الضرع حال احللب ووضعها وقيل هو ما بني احللبتني 

   سبيل اهللا وتعلمه والترهيب من تركه بعد تعلمه رغبة عنه الترغيب يف الرمي يف
عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على املنرب يقول  - ٢٠٠٨

  أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي  ٠٦وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة األنفال 
  لم وغريه رواه مس
وعنه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا يدخل بالسهم الواحد ثالثة  - ٢٠٠٩

  نفر اجلنة صانعه حيتسب يف صنعته اخلري والرامي به ومنبله 
  وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا 

  ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإهنا 

  نعمة تركها أو قال كفرها 
  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد والبيهقي من طريق احلاكم وغريها 



ويف رواية للبيهقي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا عز و جل يدخل بالسهم  - ٢٠١٠
  صنعته اخلري والذي جيهز به يف سبيل اهللا والذي يرمي به يف سبيل اهللا  الواحد ثالثة نفر اجلنة صانعه الذي حيتسب يف

  منبله بضم امليم وإسكان النون وكسر الباء املوحدة 
قال البغوي هو الذي يناول الرامي النبل وهو يكون على وجهني أحدمها يقوم جبنب الرامي أو خلفه يناوله النبل 

  واحدا بعد واحد حىت يرمي 
  د عليه النبل املرمي به واآلخر أن ير

  ويروى واملمد به وأي األمرين فعل فهو ممد به انتهى 
قال احلافظ عبد العظيم وحيتمل أن يكون املراد بقوله منبله أي الذي يعطيه للمجاهد وجيهز به من ماله إمدادا له 

  وتقوية ورواية البيهقي تدل على هذا 
مر النيب صلى اهللا عليه و سلم على قوم ينتصلون فقال ارموا  وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال - ٢٠١١

بين إمساعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بين فالن فأمسك أحد الفريقني بأيديهم فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم ما لكم ال ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم 

  معكم كلكم  قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ارموا وأنا
رواه البخاري وغريه والدارقطين إال أنه قال فيه ارموا وأنا مع بين األدرع فأمسك القوم وقالوا من كنت معه فأىن 
يغلب قال ارموا وأنا معكم كلكم فرموا عامة يومهم فلم يفضل أحدهم اآلخر أو قال فلم يسبق أحدهم اآلخر أو 

  كما قال 
  اهللا عنه رفعه قال عليكم بالرمي فإنه خري أو من خري هلوكم  وعن سعد بن أيب وقاص رضي - ٢٠١٢

  رواه البزار والطرباين يف األوسط وقال فإنه من خري لعبكم وإسنادمها جيد قوي 

وروي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مشى بني الغرضني كان له بكل خطوة 
  حسنة 

  رواه الطرباين 
وعن عطاء بن أيب رباح قال رأيت جابر بن عبد اهللا وجابر بن عمري األنصاري رضي اهللا عنهم يرمتيان  - ٢٠١٤

فمل أحدمها فجلس فقال له اآلخر كسلت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كل شيء ليس من ذكر 
أديبه فرسه ومالعبته أهله وتعليم اهللا عز و جل فهو هلو أو سهو إال أربع خصال مشي الرجل بني الغرضني وت

  السباحة 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جيد 

  الغرض بفتح الغني املعجمة والراء بعدمها ضاد معجمة هو ما يقصده الرماة باإلصابة 
وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ستفتح عليكم  - ٢٠١٥

  كفيكم اهللا فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه أرضون وي
  رواه مسلم وغريه 

وعن أيب جنيح عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من بلغ  - ٢٠١٦
  بسهم فهو له درجة يف اجلنة فبلغت يومئذ ستة عشر سهما 

  رواه النسائي 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من رمى بسهم يف سبيل اهللا فهو وعنه رضي اهللا عنه قال مسعت  - ٢٠١٧
  له عدل حمرر 

  رواه أبو داود يف حديث والترمذي وقال حديث حسن صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرطهما ومل خيرجاه 
اإلسالم  وعنه رضي اهللا عنه أيضا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من شاب شيبة يف - ٢٠١٨

كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم يف سبيل اهللا فبلغ به العدو أو مل يبلغ كان له كعتق رقبة ومن أعتق رقبة 
  مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو 

  رواه النسائي بإسناد صحيح وأفرد الترمذي منه ذكر الشيب وأبو داود ذكر العتق وابن ماجه ذكر الرمي ولفظه 

  ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة مسع
  وروى احلاكم ذكر الرمي يف حديث والعتق يف آخر 

وعن كعب بن مرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من بلغ العدو بسهم  - ٢٠١٩
عبد الرمحن بن النحام وما الدرجة يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أما إهنا ليست رفع اهللا له درجة فقال له 

  بعتبة أمك ما بني الدرجتني مائة عام 
  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه 

  النحام بفتح النون وتشديد احلاء املهملة هو الكثري النحم وهو التنحنح 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من رمى بسهم يف سبيل اهللا كان وعنه رضي اهللا عنه قال مسعت رس - ٢٠٢٠

  كمن أعتق رقبة 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن معدان بن أيب طلحة رضي اهللا عنه قال حاصرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطائف  - ٢٠٢١
  فسمعته يقول من بلغ بسهم يف سبيل اهللا فهو له درجة يف اجلنة 

  فبلغت يومئذ ستة عشر سهما  قال
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من شاب شيبة يف اإلسالم  - ٢٠٢٢
  كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم يف سبيل اهللا أخطأ أو أصاب كان له مبثل رقبة من ولد إمساعيل 

  رباين بإسنادين رواة أحدمها ثقات رواه الط
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رمى رمية يف سبيل اهللا  - ٢٠٢٤

  قصر أو بلغ كان له مثل أجر أربعة أناس من بين إمساعيل أعتقهم 
  رواه البزار عن شبيب بن بشر عن أنس 

ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رمى بسهم يف سبيل اهللا كان له نورا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قا
  يوم القيامة 

  رواه البزار بإسناد حسن 
وروي عن حممد ابن حنفية قال رأيت أبا عمرو األنصاري رضي اهللا عنه وكان بدريا عقبيا أحديا وهو  - ٢٠٢٦

رسه الغالم حىت نزع بسهم نزعا ضعيفا حىت رمى بثالثة صائم يتلوى من العطش وهو يقول لغالمه وحيك ترسين فت



أسهم مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من رمى بسهم يف سبيل اهللا قصر أو بلغ كان له نورا يوم 
  القيامة فقتل قبل غروب الشمس رضي اهللا عنه 

  رواه الطرباين 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من علم الرمي مث تركه وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال  - ٢٠٢٧

  فليس منا أو فقد عصى 
  رواه مسلم وابن ماجه إال أنه قال من تعلم الرمي مث تركه فقد عصاين 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من تعلم الرمي مث نسيه فهي نعمة  - ٢٠٢٨
  جحدها 

لطرباين يف الصغري واألوسط بإسناد حسن وتقدم يف أول الباب حديث عقبة بن عامر وفيه ومن ترك رواه البزار وا
  الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإهنا نعمة تركها أو قال كفرها 

  الترغيب يف اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل وما جاء يف فضل الكلم فيه والدعاء عند الصف والقتال  - ٢
رضي اهللا عنه سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي العمل أفضل قال إميان باهللا  عن أيب هريرة - ٢٠٢٩
  ورسوله 

  قيل مث ماذا قال اجلهاد يف سبيل اهللا 
  قيل مث ماذا قال حج مربور 

رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزمية يف صحيحه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ال عند اهللا إميان ال شك فيه وغزو ال غلول فيه وحج مربور أفضل األعم

  وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أي األعمال أفضل قال اإلميان باهللا واجلهاد يف سبيل اهللا 
  احلديث رواه البخاري ومسلم 

ليه و سلم فقال أي الناس وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا ع - ٢٠٣١
أفضل قال مؤمن جياهد بنفسه ومباله يف سبيل اهللا تعاىل قال مث من قال مث مؤمن يف شعب من الشعاب يعبد اهللا ويدع 

  الناس من شره 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واحلاكم بإسناد على شرطهما ولفظه قال عن النيب صلى اهللا 

أنه سئل أي املؤمنني أكمل إميانا قال الذي جياهد بنفسه وماله ورجل يعبد اهللا يف شعب من الشعاب عليه و سلم 
  وقد كفى الناس شره 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج عليهم وهم جلوس يف جملس  - ٢٠٣٢
سول اهللا قال رجل أخذ برأس فرسه يف سبيل اهللا حىت ميوت أو هلم فقال أال أخربكم خبري الناس منزال قالوا بلى يا ر
  يقتل أال أخربكم بالذي يليه قلنا بلى يا رسول اهللا 

قال امرؤ معتزل يف شعب يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعتزل شرور الناس أو أخربكم بشر الناس قلنا بلى يا رسول 
  اهللا 

  قال الذي يسأل باهللا وال يعطي 
وقال حديث غريب والنسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ هلما وهو أمت ورواه مالك عن عطاء بن  رواه الترمذي
  يسار مرسال 



وعن سربة بن الفاكه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الشيطان قعد  - ٢٠٣٣
فأسلم فغفر له فقعد له بطريق اهلجرة فقال له البن آدم بطريق اإلسالم فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه 

هتاجر وتذر دارك وأرضك ومساءك فعصاه فهاجر فقعد بطريق اجلهاد فقال جتاهد وهو جهد النفس واملال فتقاتل 
  فتقتل فتنكح 

 املرأة ويقسم املال فعصاه فجاهد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمن فعل ذلك فمات كان حقا على اهللا أن
  يدخله اجلنة وإن غرق كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة وإن وقصته دابة كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة 

  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه والبيهقي 
وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أنا زعيم والزعيم  - ٢٠٣٤

يب وأسلم وهاجر ببيت يف ربض اجلنة وببيت يف وسط اجلنة وأنا زعيم ملن آمن يب وأسلم وجاهد يف  احلميل ملن آمن
سبيل اهللا ببيت يف ربض اجلنة وببيت يف وسط اجلنة وببيت يف أعلى غرف اجلنة فمن فعل ذلك مل يدع للخري مطلبا 

  وال من الشر مهربا ميوت حيث شاء أن ميوت 
  صحيحه  رواه النسائي وابن حبان يف

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مر رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشعب فيه  - ٢٠٣٥
عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت يف هذا الشعب ولن أفعل حىت أستأذن رسول اهللا صلى 

فقال ال تفعل فإن مقام أحدكم يف سبيل اهللا تعاىل  اهللا عليه و سلم فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
أفضل من صالته يف بيته سبعني عاما أال حتبون أن يغفر اهللا لكم ويدخلكم اجلنة اغزوا يف سبيل اهللا من قاتل يف سبيل 

  اهللا فواق ناقة وجبت له اجلنة 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

  من حديث أيب أمامة أطول منه إال أنه قال وملقام أحدكم يف الصف خري من صالته ستني سنة  ورواه أمحد
  فواق الناقة هو ما بني رفع يدك عن ضرعها وقت احللب ووضعها وقيل هو ما بني احللبتني 

  وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مقام الرجل يف  - ٢٠٣٦

  الصف يف سبيل اهللا أفضل عند اهللا من عبادة الرجل ستني سنة 
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط البخاري 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل األعمال عند اهللا تعاىل  - ٢٠٣٧
  إميان ال شك فيه وغزو ال غلول فيه وحج مربور 

  وابن حبان يف صحيحيهما وهو يف الصحيحني وغريمها بنحوه وقد تقدم رواه ابن خزمية 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيضا قال قيل يا رسول اهللا ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا قال ال تستطيعونه  - ٢٠٣٨

الصائم القائم  فأعادوا عليه مرتني أو ثالثا كل ذلك يقول ال تستطيعونه مث قال مثل اجملاهد يف سبيل اهللا كمثل
  القانت بآيات اهللا ال يفتر من صالة وال صيام حىت يرجع اجملاهد يف سبيل اهللا 

  رواه البخاري ومسلم واللفظ له 
ويف رواية البخاري أن رجال قال يا رسول اهللا دلين على عمل يعدل اجلهاد قال ال أجده مث قال هل  - ٢٠٣٩

وم وال تفتر وتصوم وال تفطر قال ومن يستطيع ذلك فقال أبو تستطيع إذا خرج اجملاهد أن تدخل مسجدك فتق



  هريرة فإن فرس اجملاهد ليسنت ميرح يف طوله فيكتب له حسنات 
  ورواه النسائي حنو هذا 

  اسنت الفرس عدا 
  والطول بكسر الطاء وفتح الواو هو احلبل الذي يشد به الدابة وميسك طرفه لترعى 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا وعنه رضي اهللا عنه أن رس - ٢٠٤٠
  للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض 

  رواه البخاري 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج بالناس قبل غزوة تبوك فلما  - ٢٠٤١

اس صالة الصبح مث إن الناس ركبوا فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على إثر الدجلة ولزم أن أصبح صلى بالن
  معاذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتلو إثره والناس تفرقت هبم ركاهبم 

على جواد الطريق تأكل وتسري فبينا معاذ على إثر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وناقته تأكل مرة وتسري أخرى 
رت ناقة معاذ فحنكها بالزمام فهبت حىت نفرت منها ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث إن رسول اهللا صلى عث

اهللا عليه و سلم كشف عنه قناعه فالتفت فإذا ليس يف اجليش أدىن إليه من معاذ فناداه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم فقال يا معاذ فقال لبيك يا رسول اهللا 

دونك فدنا منه حىت لصقت راحلتامها إحدامها باألخرى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما كنت  قال ادن
  أحسب الناس منا مبكاهنم من البعد 

فقال معاذ يا نيب اهللا نعس الناس فتفرقت ركاهبم ترتع وتسري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا كنت 
هللا صلى اهللا عليه و سلم وخلوته له فقال يا رسول اهللا ائذن يل أسألك عن كلمة ناعسا فلما رأى معاذ بشر رسول ا

أمرضتين وأسقمتين وأحزنتين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سل عما شئت قال يا نيب اهللا حدثين بعمل 
  يدخلين اجلنة ال أسألك عن شيء غريه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بخ بخ بخ 

ألت لعظيم لقد سألت لعظيم ثالثا وإنه ليسري على من أراد اهللا به اخلري وإنه ليسري على من أراد اهللا به اخلري لقد س
وإنه ليسري على من أراد اهللا به اخلري فلم حيدثه بشيء إال أعاده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث مرات حرصا 

و سلم تؤمن باهللا واليوم اآلخر وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتعبد اهللا لكيما يتقنه عنه فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه 
  وحده ال تشرك به شيئا حىت متوت وأنت على ذلك 

قال يا رسول اهللا أعد يل فأعادها ثالث مرات مث قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن شئت يا معاذ حدثتك برأس 
  هذا األمر وقوام هذا األمر وذروة السنام 

قال معاذ بلى يا رسول اهللا حدثين بأيب أنت وأمي فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن رأس هذا األمر أن تشهد ف
  أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله 

ت أن أقاتل الناس وإن قوام هذا األمر إقام الصالة وإيتاء الزكاة وإن ذروة السنام منه اجلهاد يف سبيل اهللا إمنا أمر
حىت يقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله فإذا فعلوا 

ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وال اغربت قدم يف عمل تبتغى به درجات اآلخرة بعد الصالة املفروضة  والذي نفس حممد بيده ما شحب وجه



  كجهاد يف سبيل اهللا وال ثقل ميزان عبد كدابة تنفق يف سبيل اهللا أو حيمل عليها يف سبيل اهللا 
  رواه أمحد والبزار من رواية شهر بن حوشب عن معاذ 

ي وابن ماجه كلهم من رواية أيب وائل عنه خمتصرا وال أراه مسع منه ورواه أمحد أيضا والترمذي وصححه والنسائ
  ويأيت يف الصمت إن شاء اهللا تعاىل 

وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا  - ٢٠٤٢
  ومبحمد صلى اهللا عليه و سلم رسوال وجبت له اجلنة 

ها علي يا رسول اهللا فأعادها عليه مث قال وأخرى يرفع اهللا هبا للعبد مائة درجة يف فعجب هلا أبو سعيد فقال أعد
  اجلنة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض 
  قال وما هي يا رسول اهللا قال اجلهاد يف سبيل اهللا 

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
هللا عليه و سلم قال ذروة سنام اإلسالم اجلهاد ال وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى ا - ٢٠٤٣

  يناله إال أفضلهم 
  رواه الطرباين 

وروي عن عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قاتل يف سبيل اهللا  - ٢٠٤٤
  فواق ناقة حرم اهللا على وجهه النار 

  رواه أمحد 
أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن فالنا وعن أيب املنذر رضي اهللا عنه  - ٢٠٤٥

هلك فصل عليه فقال عمر إنه فاجر فال تصل عليه فقال الرجل يا رسول اهللا أمل تر الليلة اليت صبحت فيها يف 
عد حىت إذا فرغ منه احلرس فإنه كان فيهم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى عليه مث تبعه حىت جاء قربه ق

حثى عليه ثالث حثيات مث قال يثين عليك الناس شرا وأثين عليك خريا فقال عمر وما ذاك يا رسول اهللا فقال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعنا منك يا ابن اخلطاب من جاهد يف سبيل اهللا وجبت له اجلنة 

  رواه الطرباين وإسناده ال بأس به إن شاء اهللا تعاىل 
وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال بينما أنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه رجل  - ٢٠٤٦

فقال يا رسول اهللا أي األعمال أفضل قال إميان باهللا وجهاد يف سبيله وحج مربور فلما وىل الرجل قال وأهون 
 الرجل قال وأهون عليك من ذلك ال تتهم اهللا عليك من ذلك إطعام الطعام ولني الكالم وحسن اخللق فلما وىل

  على شيء 

  قضاه عليك 
  رواه أمحد والطرباين بإسنادين أحدمها حسن واللفظ له 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة حق على اهللا عوهنم اجملاهد يف  - ٢٠٤٧
  اكح الذي يريد العفاف سبيل اهللا واملكاتب الذي يريد األداء والن

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن مكحول رضي اهللا عنه قال كثر املستأذنون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل احلج يوم غزوة  - ٢٠٤٨



  أفضل من أربعني حجة  تبوك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة ملن قد حج
  رواه أبو داود يف املراسيل من رواية إمساعيل بن عياش 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حجة خري من أربعني غزوة وغزوة  - ٢٠٤٩
م خري له من خري من أربعني حجة يقول إذا حج الرجل حجة اإلسالم فغزوة خري له من أربعني حجة وحجة اإلسال

  أربعني غزوة 
  رواه البزار 

  ورواته ثقات معروفون 
  وعنبسة بن هبرية وثقه ابن حبان ومل أقف فيه على جرح 

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة ملن  - ٢٠٥٠
  عشر حجج مل حيج خري من عشر غزوات وغزوة ملن قد حج خري من 

  احلديث رواه الطرباين والبيهقي ويأيت بتمامه يف غزاة البحر إن شاء اهللا 
وعن أيب بكر بن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال مسعت أيب وهو حبضرة العدو يقول قال رسول  - ٢٠٥١

أبا موسى أنت مسعت  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف فقام رجل رث اهليئة فقال يا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول هذا قال نعم فرجع إىل أصحابه فقال أقرأ عليكم السالم مث كسر جفن سيفه 

  فألقاه مث مشى بسيفه إىل العدو فضرب به حىت قتل 
  رواه مسلم والترمذي وغريمها 

  جفن السيف بفتح اجليم وإسكان الفاء هو قرابه 
ء رضي اهللا عنه قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل مقنع باحلديد فقال يا رسول اهللا وعن الربا - ٢٠٥٢

  أقاتل أو أسلم قال أسلم مث قاتل فأسلم مث قاتل فقتل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمل قليال وأجر كثريا 
  رواه البخاري واللفظ له ومسلم 

نه قال جاء رجل من بين النبيت قبيل من األنصار فقال أشهد أن ال وروى مسلم عن جابر رضي اهللا ع - ٢٠٥٣
  إله إال اهللا وأنك عبده ورسوله مث تقدم فقاتل حىت قتل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عمل هذا يسريا وأجر كثريا 

  مقنع بضم امليم وفتح النون املشددة أي متغط باحلديد وقيل على رأسه خوذة وقيل غري ذلك 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه حىت سبقوا املشركني إىل  - ٢٠٥٤

  بدر وجاء املشركون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يتقدمن أحد منكم إىل شيء حىت أكون أنا دونه 
  ة عرضها السموات واألرض فدنا املشركون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوموا إىل جن

  قال عمري بن احلمام يا رسول اهللا جنة عرضها السموات واألرض قال نعم 
قال بخ بخ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حيملك على قولك بخ بخ فقال ال واهللا يا رسول اهللا إال رجاء 

أكل منهن مث قال إن أنا حييت حىت آكل أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج مترات من قرنه فجعل ي
  مترايت هذه إهنا حلياة طويلة فرمى مبا كان معه من التمر 

  مث قاتلهم حىت قتل رضي اهللا عنه 
  رواه مسلم 

  القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب 



  فر وقاتله يف النار أبدا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال جيتمع كا - ٢٠٥٥
  رواه مسلم وأبو داود ورواه النسائي واحلاكم أطول منه ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث معاذ بن جبل 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين يقول اهللا عز و جل اجملاهد يف 
  اجلنة وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة سبيلي هو علي ضامن إن قبضته أورثته 

  رواه الترمذي وقال حديث غريب صحيح وهو يف الصحيحني وغريمها بنحوه من حديث أيب هريرة وتقدم 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من جاهد يف سبيل اهللا كان  - ٢٠٥٧

ضامنا على اهللا ومن غدا إىل املسجد أو راح كان ضامنا على اهللا ومن دخل ضامنا على اهللا ومن عاد مريضا كان 
  على إمام يعزره كان ضامنا على اهللا ومن جلس يف بيته مل يغتب إنسانا كان ضامنا على اهللا 

  رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واللفظ هلما 
  ا إىل املسجد ورواه أبو يعلى بنحوه وعنده أو خرج مع جنازة بدل ومن غد

ورواه أمحد والطرباين وتقدم لفظهما وهو عند أيب داود من حديث أيب أمامة إال أن عنده الثالثة ورجل دخل بيته 
  بسالم فهو ضامن على اهللا 

وعن عبد اهللا بن حبشي اخلثعمي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل أي األعمال أفضل  - ٢٠٥٨
  فيه وجهاد ال غلول فيه وحجة مربورة قال إميان ال شك 

  قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد املقل 
  قيل فأي اهلجرة أفضل قال من هجر ما حرم اهللا 

  قيل فأي اجلهاد أفضل قال من جاهد املشركني بنفسه وماله 
  قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه وعقر جواده 

   رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وهو أمت
وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاهدوا يف سبيل اهللا  - ٢٠٥٩

  فإن اجلهاد يف سبيل اهللا باب من أبواب اجلنة ينجي اهللا تبارك وتعاىل به من اهلم والغم 
  إسناده  رواه أمحد واللفظ له ورواته ثقات والطرباين يف الكبري واألوسط واحلاكم وصحح

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مثل اجملاهد يف سبيل اهللا كمثل القانت 
  الصائم ال يفتر صالة وال صياما حىت يرجعه اهللا إىل أهله مبا يرجعه إليهم من أجر أو غنيمة أو يتوفاه فيدخله اجلنة 

  بن سعيد بن سنان رواه ابن حبان يف صحيحه عن شيخه عمرو 
  قال وكان قد صام النهار وقام الليل مثانني سنة غازيا ومرابطا 

  قال اململي رمحه اهللا وهو يف الصحيحني وغريمها بنحوه أطول منه وتقدم 
ويف رواية للنسائي يف هذا احلديث مثل اجملاهد يف سبيل اهللا واهللا أعلم مبن جاهد يف سبيله كمثل الصائم  - ٢٠٦١
  اخلاشع الراكع الساجد القائم 
وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن امرأة أتته فقالت يا رسول اهللا  - ٢٠٦٢

  انطلق زوجي غازيا وكنت أقتدي بصالته إذا صلى وبفعله كله فأخربين بعمل يبلغين عمله حىت يرجع 
تفطري وتذكري اهللا تعاىل وال تفتري حىت يرجع قالت ما  قال هلا أتستطيعني أن تقومي وال تقعدي وتصومي وال



  أطيق هذا يا رسول اهللا فقال والذي نفسي بيده لو أطقته ما بلغت العشور من عمله 
  رواه أمحد من رواية رشدين بن سعد وهو ثقة عنده وال بأس حبديثه يف املتابعات والرقائق 

  العشور مجع عشرة وهو الواحد من عشرة أجزاء 
وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل اجملاهد يف سبيل  - ٢٠٦٣

  اهللا كمثل الصائم هناره القائم ليله حىت يرجع مىت يرجع 
  رواه أمحد والبزار والطرباين ورجال أمحد حمتج هبم يف الصحيح 

لى اهللا عليه و سلم قال من قاتل يف سبيل اهللا من رجل وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب ص - ٢٠٦٤
مسلم فواق ناقة وجبت له اجلنة ومن جرح جرحا يف سبيل اهللا أو نكب نكبة فإهنا جتيء يوم القيامة كأغزر ما كانت 

  لوهنا لون الزعفران ورحيها ريح املسك 
  رواه أبو 

  صحيح وصدره يف صحيح ابن حبان  داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جرح جرحا يف سبيل اهللا جاء يوم  - ٢٠٦٥

القيامة رحيه كريح املسك ولونه لون الزعفران عليه طابع الشهداء ومن سأل اهللا الشهادة خملصا أعطاه اهللا أجر 
  شهيد وإن مات على فراشه 

  ه ابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح على شرطهما روا
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مكلوم يكلم يف سبيل اهللا  - ٢٠٦٦

  إال جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك 
يكون يوم القيامة كهيئتها يوم طعنت تفجر دما اللون لون دم والعرف عرف  ويف رواية كل كلم يكلم يف سبيل اهللا

  مسك 
  رواه البخاري ومسلم ورواه مالك والترمذي والنسائي بنحوه 

  الكلم بفتح الكاف وإسكان الالم هو اجلرح 
  والعرف بفتح العني املهملة وإسكان الراء هو الرائحة 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس شيء أحب إىل اهللا من قطرتني وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن  - ٢٠٦٧
وأثرين قطرة دموع من خشية اهللا وقطرة دم هتراق يف سبيل اهللا وأما األثران فأثر يف سبيل اهللا وأثر يف فريضة من 

  فرائض اهللا 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساعتان تفتح فيهما  وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنهما قال قال - ٢٠٦٨
أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف يف سبيل اهللا ويف لفظ ثنتان ال تردان أو قال 

  ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حني يلحم بعض بعضا 
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 

  حبان ساعتان ال ترد على داع دعوته حني تقام الصالة ويف الصف يف سبيل اهللا  ويف رواية البن
  يلحم باملهملة معناه ينشب بعضهم ببعض يف احلرب 



  الترغيب يف إخالص النية يف اجلهاد وما جاء فيمن يريد األجر والغنيمة والذكر وفضل الغزاة إذا مل يغنموا  - ٣
ن أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا الرجل يقاتل عن أيب موسى رضي اهللا عنه أ - ٢٠٦٩

  للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل لريى مكانه 
  فمن يف سبيل اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا 

  لترمذي والنسائي وابن ماجه رواه البخاري ومسلم وأبو داود وا
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا رجل يريد اجلهاد وهو يريد عرضا من الدنيا  - ٢٠٧٠

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال أجر له فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 
رجل يا رسول اهللا رجل يريد اجلهاد يف سبيل اهللا وهو يبتغي عرض الدنيا قال ال أجر له سلم فلعلك مل تفهمه فقال ال

فأعظم ذلك الناس وقالوا عد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له الثالثة رجل يريد اجلهاد وهو يبتغي عرضا 
  من الدنيا فقال ال أجر له 

  صار وصححه رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه واحلاكم باخت
  العرض بفتح العني املهملة والراء مجيعا هو ما يقتىن من مال وغريه 

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنه قال يا رسول اهللا أخربين عن اجلهاد والغزو فقال  - ٢٠٧١
  يا عبد اهللا بن عمرو إن قاتلت صابرا حمتسبا بعثك اهللا صابرا 

ئيا مكاثرا بعثك اهللا مرائيا مكاثرا يا عبد اهللا بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك اهللا حمتسبا وإن قاتلت مرا
  على تلك احلال 
  رواه أبو داود 

وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إمنا األعمال  - ٢٠٧٢
  بالنية 

ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت  ويف رواية بالنيات وإمنا لكل امرىء
  هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
و سلم فقال أرأيت رجال غزا وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢٠٧٣

يلتمس األجر والذكر ما له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال شيء له فأعادها ثالث مرات يقول رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم ال شيء له مث قال إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا وابتغي به وجهه 

  رواه أبو داود والنسائي 
  مس األجر والذكر يعين يريد أجر اجلهاد ويريد مع ذلك أن يذكره الناس بأنه غاز أو شجيع وحنو ذلك قوله يلت
وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشر هذه األمة بالتيسري  - ٢٠٧٤

آلخرة للدنيا فليس له يف اآلخرة من والسناء والرفعة بالدين والتمكني يف البالد والنصر فمن عمل منهم بعمل ا
  نصيب 

  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه والبيهقي واللفظ له وتقدم يف الرياء هو وغريه 
وتقدم أيضا حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبد  - ٢٠٧٥



  على رؤوس اخلالئق يوم القيامة يقوم يف الدنيا مقام مسعة ورياء إال مسع اهللا به 
  رواه الطرباين بإسناد حسن 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه اهللا 
اء وأطاع اإلمام وأنفق الكرمية وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه وتنبهه أجر كله وأما من غزا فخرا وري

  ومسعة وعصى اإلمام وأفسد يف األرض فإنه لن يرجع بالكفاف 
  رواه أبو داود وغريه 

  قوله ياسر الشريك معناه عامله باليسر والسماحة 
وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من غزا يف سبيل اهللا ومل  - ٢٠٧٧

  ينو إال عقاال فله ما نوى 
  النسائي وابن حبان يف صحيحه  رواه

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رجل يا رسول اهللا إين أقف املوقف أريد وجه اهللا وأريد أن  - ٢٠٧٨
يرى موطين فلم يرد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا 

   ٠١١كهف وال يشرك بعبادة ربه أحدا ال
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أول الناس يقضى  - ٢٠٧٩
  عليه يوم القيامة رجل استشهد فأيت به فعرفه نعمته فعرفها 

  قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حىت استشهدت 
  كن قاتلت الن يقال هو جريء فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار قال كذبت ول

  احلديث رواه مسلم واللفظ له والنسائي والترمذي وابن خزمية يف صحيحه 
وعند الترمذي حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا تبارك وتعاىل إذا كان يوم القيامة  - ٢٠٨٠

باد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل مجع القرآن ورجل قتل يف سبيل اهللا ورجل ينزل إىل الع
كثري املال فذكر احلديث إىل أن قال ويؤتى بالذي قتل يف سبيل اهللا فيقول اهللا له فيماذا قتلت فيقول أي رب أمرت 

  باجلهاد يف 

املالئكة كذبت ويقول اهللا تبارك وتعاىل بل أردت أن يقال سبيلك فقاتلت حىت قتلت فيقول اهللا له كذبت وتقول له 
فالن جريء فقد قيل ذلك مث ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ركبيت فقال يا أبا هريرة أولئك الثالثة 

  أول خلق اهللا تسعر هبم النار يوم القيامة 
  وتقدم بتمامه يف الرياء 

  أي شجاع  جريء هو بفتح اجليم وكسر الراء وباملد
وعن شداد بن اهلاد رضي اهللا عنه أن رجال من األعراب جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فآمن به  - ٢٠٨١

واتبعه مث قال أهاجر معك فأوصى به النيب صلى اهللا عليه و سلم بعض أصحابه فلما كانت غزاته غنم النيب صلى 
م له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا اهللا عليه و سلم فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قس

قالوا قسم قسمه لك النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذه فجاء به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما هذا قال 



  قسمته لك 
  قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمي إىل هاهنا وأشار إىل حلقه بسهم 

اجلنة فقال إن تصدق اهللا يصدقك فلبثوا قليال مث هنضوا إىل قتال العدو فأيت به إىل النيب صلى اهللا فأموت فأدخل 
  عليه و سلم حيمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أهو هو قالوا نعم 

دمه فصلى عليه وكان مما ظهر من قال صدق اهللا فصدقه مث كفنه النيب صلى اهللا عليه و سلم يف جبته اليت عليه مث ق
  صالته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا يف سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك 

  رواه النسائي 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من  - ٢٠٨٢

ن إال تعجلوا ثلثي أجرهم وما من غازية أو سرية ختفق وختوف غازية أو سرية تغزو يف سبيل اهللا يسلمون ويصيبو
  وتصاب إال مت أجرهم 

ويف رواية ما من غازية أو سرية تغزو يف سبيل اهللا فيصيبون الغنيمة إال تعجلوا ثلثي أجرهم من اآلخرة ويبقى هلم 
  الثلث وإن مل يصيبوا غنيمة مت هلم أجرهم 
  ابن ماجه الثانية رواه مسلم وروى أبو داود والنسائي و

  يقال أخفق الغازي إذا غزا ومل يغنم أو مل يظفر 

  الترهيب من الفرار من الزحف 
  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجتنبوا السبع املوبقات  - ٢٠٨٣

 إال باحلق وأكل الربا وأكل مال قالوا يا رسول اهللا وما هن قال اإلشراك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا
  اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات 

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبزار ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكبائر سبع أوالهن 
والفرار يوم الزحف وقذف احملصنات واالنتقال  اإلشراك باهللا وقتل النفس بغري حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم

  إىل األعراب بعد هجرته 
وروي عن ثوبان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال ينفع معهن عمل الشرك باهللا  - ٢٠٨٤

  وعقوق الوالدين والفرار من الزحف 
  رواه الطرباين يف الكبري 

عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لقي اهللا عز و جل ال يشرك وعن أيب هريرة رضي اهللا  - ٢٠٨٥
به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة هبا نفسه حمتسبا ومسع وأطاع فله اجلنة أو دخل اجلنة ومخس ليس هلن كفارة الشرك 

  حق  باهللا وقتل النفس بغري حق وهبت مؤمن والفرار من الزحف وميني صابرة يقتطع هبا ماال بغري
  رواه أمحد وفيه بقية بن الوليد 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنرب فقال ال أقسم  - ٢٠٨٦
  ال أقسم مث نزل فقال أبشروا أبشروا من صلى الصلوات اخلمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب اجلنة شاء 

سأل عبد اهللا بن عمرو أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكرهن قال نعم عقوق قال املطلب مسعت رجال ي
  الوالدين والشرك باهللا وقتل النفس وقذف احملصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا 



  رواه الطرباين ويف إسناده مسلم بن الوليد بن العباس ال حيضرين فيه جرح وال عدالة 
  عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم رضي اهللا عنه عن أبيه عن جده أن و - ٢٠٨٧

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات فذكر فيه وإن أكرب 
 يوم الزحف وعقوق الكبائر عند اهللا يوم القيامة اإلشراك باهللا وقتل النفس املؤمنة بغري احلق والفرار يف سبيل اهللا

  الوالدين ورمي احملصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
  احلديث رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن عبيد بن عمري الليثي عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع إن أولياء  - ٢٠٨٨
هن اهللا عليه ويصوم رمضان وحيتسب صومه ويؤتى الزكاة حمتسبا اهللا املصلون ومن يقيم الصلوات اخلمس اليت كتب
  طيبة هبا نفسه وجيتنب الكبائر اليت هنى اهللا عنها 

فقال رجل من أصحابه يا رسول اهللا وكم الكبائر قال تسع أعظمهن اإلشراك باهللا وقتل املؤمن بغري حق والفرار من 
الربا وعقوق الوالدين املسلمني واستحالل البيت احلرام  الزحف وقذف احملصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل

  قبلتكم أحياء وأمواتا ال ميوت رجل مل يعمل هؤالء الكبائر 
  ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة إال رافق حممدا صلى اهللا عليه و سلم يف حببوحة جنة أبواهبا مصاريع الذهب 

  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 
  حباءين مهملتني وياءين موحدتني مضمومتني هو وسطه حببوحة املكان 

قال احلافظ كان الشافعي رضي اهللا عنه يقول إذا غزا املسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إال 
متحرفني لقتال أو متحيزين إىل فئة وإن كان املشركون أكثر من ضعفهم مل أحب هلم أن يولوا وال يستوجبون 

  ي من اهللا لو ولوا عنهم على غري التحرف للقتال أو التحيز إىل فئة السخط عند
  وهذا مذهب ابن عباس املشهور عنه 

  الترغيب يف الغزاة يف البحر وأهنا أفضل من عشر غزوات يف الرب 
عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان  - ٢٠٨٩

انت أم حرام حتت عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه فدخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتطعمه وك
  فأطعمته مث جلست تفلي رأسه فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث استيقظ وهو 

  يضحك 
ذا البحر قالت فقلت يا رسول اهللا ما يضحكك قال ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا يركبون ثبج ه

  ملوكا على األسرة أو مثل امللوك على األسرة 
  قالت فقلت يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فدعا هلا مث وضع رأسه فنام مث استيقظ وهو يضحك 

  قالت فقلت ما يضحكك يا رسول اهللا قال ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا كما قال يف األوىل 
  ل اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم قال أنت من األولني قالت فقلت يا رسو

فركبت أم حرام بنت ملحان البحر يف زمن معاوية فصرعت عن دابتها حني خرجت من البحر فهلكت رضي اهللا 
  عنها 

  رواه البخاري ومسلم واللفظ له 



فركب البحر غازيا وركبت  قال اململي رضي اهللا عنه كان معاوية رضي اهللا عنه قد أغزى عبادة بن الصامت قربس
  معه زوجته أم حرام 

  ثبج البحر هو بفتح الثاء املثلثة والباء املوحدة بعدمها جيم معناه وسط البحر ومعظمه 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة ملن مل  - ٢٠٩٠

قد حج خري من عشر حجج وغزوة يف البحر خري من عشر غزوات يف الرب  حيج خري من عشر غزوات وغزوة ملن
  ومن أجاز البحر فكأمنا أجاز األودية كلها واملائد فيه كاملتشحط يف دمه 

  رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي كالمها من رواية عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث 
يف الرب إىل آخره وقال صحيح على شرط البخاري وهو وروى احلاكم منه غزوة يف البحر خري من عشر غزوات 

  كما قال وال يضر ما قيل يف عبد اهللا بن صاحل فإن البخاري احتج به 
  املائد هو الذي يدوخ رأسه ومييل من ريح البحر وامليد امليل 

ا يف سبيل وروي عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غز - ٢٠٩١
اهللا غزوة يف البحر واهللا أعلم مبن يغزو يف سبيله فقد أدى إىل اهللا طاعته كلها وطلب اجلنة كل مطلب وهرب من 

  النار كل مهرب 
  رواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة 

به القيء وعن أم حرام رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املائد يف البحر الذي يصي - ٢٠٩٢
  له أجر شهيد والغريق له أجر شهيد 

  رواه أبو داود 
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لشريف: كتاب  احلديث ا لترهيب من  لترغيب وا   ا
بو حممد: املؤلف  ملنذري أ لقوي ا ا عبد  بن  لعظيم  ا  عبد 

وروي عن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فاته الغزو معي فليغز يف 
  البحر 

  رواه الطرباين يف األوسط 
  وما جاء فيمن ستر على غال الترهيب من الغلول والتشديد فيه 

عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما قال كان على ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٠٩٤
رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو يف النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة 

  قد غلها 
  ابن سالم كركرة يعين بفتحهما  رواه البخاري وقال قال
  الثقل حمركا هو الغنيمة 

  وكركرة ضبط بفتح الكافني وبكسرمها وهو أشهر 
والغلول هو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة خمتصا به وال حيضره إىل أمني اجليش ليقسمه بني الغزاة سواء قل أو 

  كثر وسواء كان اآلخذ أمني اجليش أو أحدهم 
  ء يف الطعام والعلوفة وحنومها اختالفا كثريا ليس هذا موضع ذكره واختلف العلما

وعن عبد اهللا بن شقيق أنه أخربه من مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو بوادي القرى وجاءه رجل  - ٢٠٩٥
  فقال استشهد موالك أو قال غالمك فالن قال بل جير إىل النار يف عباءة غلها 

  رواه أمحد بإسناد صحيح 
وعن زيد بن خالد رضي اهللا عنه أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم تويف يف يوم خيرب  - ٢٠٩٦

فذكروا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال صلوا على صاحبكم فتغريت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم 
  ني غل يف سبيل اهللا ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود ال يساوي درمه

  رواه مالك وأمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال حدثين عمر رضي اهللا عنه قال ملا كان  - ٢٠٩٧

يوم خيرب أقبل نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا فالن شهيد وفالن شهيد وفالن شهيد حىت مروا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كال إين رأيته يف النار يف بردة غلها أو عباءة  على رجل فقالوا فالن شهيد فقال

  غلها مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا ابن اخلطاب اذهب فناد يف الناس إنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون 
  رواه مسلم والترمذي وغريهم 

أبا ذر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مل  وعن حبيب بن مسلمة رضي اهللا عنه قال مسعت - ٢٠٩٨
  تغل أميت مل يقم هلم عدو أبدا 

قال أبو ذر حلبيب بن مسلمة هل يثبت لكم العدو حلب شاة قال نعم وثالث شياه غزر قال أبو ذر غللتم ورب 
  الكعبة 



  الوليد فقد صرح بالتحديث رواه الطرباين يف األوسط بإسناد جيد ليس فيه ما يقال إال تدليس بقية بن 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فذكر الغلول  - ٢٠٩٩

فعظمه وعظم أمره حىت قال ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته بعري له رغاء فيقول يا رسول اهللا أغثين 
ك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته فرس له مححمة فيقول يا رسول اهللا فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغت

  أغثين 
فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته شاة هلا ثغاء يقول يا رسول اهللا 

  أغثين 
مة على رقبته نفس هلا صياح فيقول يا رسول اهللا فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيا

  أغثين 
فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته رقاع ختفق فيقول يا رسول اهللا 

  أغثين 
  هللا أغثين فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول ا

  فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك 
  رواه البخاري ومسلم واللفظ له 

  ال ألفني أي ال أجدن 
  والرغاء بضم الراء وبالغني املعجمة واملد هو صوت اإلبل وذوات اخلف 

  واحلمحمة حباءين مهملتني مفتوحتني هو صوت الفرس 
  الغنم والثغاء بضم املثلثة وبالغني املعجمة واملد هو صوت 

  والرقاع بكسر 

  الراء مجع رقعة وهو ما تكتب فيه احلقوق 
  وختفق أي تتحرك وتضطرب 

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أصاب  - ٢١٠٠
ا بعد النداء بزمام من شعر فقال غنيمة أمر بالال فنادى يف الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل يوم

  يا رسول اهللا هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة فقال أمسعت بالال ينادي ثالثا قال نعم 
  قال فما منعك أن جتيء به فاعتذر إليه فقال كن أنت جتيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك 

  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 
هللا عنه قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل خيرب ففتح اهللا علينا وعن أيب هريرة رضي ا - ٢١٠١

فلم نغنم ذهبا وال ورقا غنمنا املتاع والطعام والثياب مث انطلقنا إىل الوادي يعين وادي القرى ومع رسول اهللا صلى 
بيب فلما نزلنا الوادي قام عبد اهللا عليه و سلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن يزيد من بين الض

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول اهللا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كال والذي نفس حممد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم مل 

  تصبها املقاسم 
زع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكني فقال أصبت يوم خيرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شراك قال فف



  من نار أو شراكان من نار 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
  الشملة كساء أصغر من القطيفة يتشح هبا 

ليه و سلم إذا صلى العصر ذهب إىل بين وعن أيب رافع رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا ع - ٢١٠٢
  عبد األشهل فيتحدث عندهم حىت ينحدر للمغرب 

  قال أبو رافع فبينا النيب صلى اهللا عليه و سلم يسرع إىل املغرب مررنا بالبقيع فقال أف لك أف لك أف لك 
  قال فكرب ذلك يف ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدين فقال ما لك امش 

  ل ما ذاك قلت وحدث حدث فقا
  قلت أففت يب 

  قال ال ولكن هذا فالن بعثته ساعيا على بين فالن فغل منرة فدرع مثلها من نار 
  رواه النسائي وابن خزمية يف صحيحه 

  البقيع بالباء املوحدة مواضع باملدينة 
جاء مفسرا يف رواية  منها بقيع اخليل وبقيع اخلنجبة بفتح اخلاء املعجمة واجليم وبقيع الغرقد وهو املراد هنا كذا
  البزار وكرب يف ذرعي هو بالذال املعجمة املفتوحة بعدها راء ساكنة أي عظم عندي موقعه 

  والنمرة بفتح النون وكسر امليم بردة من صوف تلبسها األعراب 
  وقوله فدرع بالدال املهملة املضمومة أي جعل له درع مثلها من نار 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من جاء يوم القيامة بريئا من ثالث وعن ثوبان رضي اهللا عنه عن  - ٢١٠٣
  دخل اجلنة الكرب والغلول والدين 

  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
يل يا رسول اهللا هذا وعن أيب حازم رضي اهللا عنه قال أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بنطع من الغنيمة فق - ٢١٠٤

  لك تستظل به من الشمس قال أحتبون أن يستظل نبيكم بظل من نار 
  رواه أبو داود يف مراسيله والطرباين يف األوسط وزاد يوم القيامة 

وعن يزيد بن معاوية رضي اهللا عنه أنه كتب إىل أهل البصرة سالم عليكم أما بعد فإن رجال سأل رسول  - ٢١٠٥
ليه و سلم زماما من شعر من مغنم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سألتين زماما من نار مل يكن اهللا صلى اهللا ع

  لك أن تسألنيه ومل يكن يل أن أعطيه 
  رواه أبو داود يف املراسيل أيضا 

 وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال أما بعد فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من يكتم - ٢١٠٦
  غاال فإنه مثله 
  رواه أبو داود 

  يكتم غاال أي يستر عليه 
  الترغيب يف الشهادة وما جاء يف فضل الشهداء  - ٧

عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا  - ٢١٠٧
  يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات ملا يرى من الكرامة وإن له ما على األرض من شيء إال الشهيد فإنه يتمىن أن 



  ويف رواية ملا يرى من فضل الشهادة 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي 

وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا يؤتى بلرجل من أهل اجلنة فيقول اهللا له يا بن آدم كيف وجدت  - ٢١٠٨
فيقول وما أسألك وأمتىن أسألك أن تردين إىل الدنيا فأقتل يف منزلك فيقول أي رب خري منزل فيقول سل ومتنه 

  سبيلك عشر مرات ملا يرى من فضل الشهادة 
  رواه النسائي واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال والذي نفس حممد بيده لوددت  - ٢١٠٩
  هللا فأقتل مث أغزو فأقتل مث أغزو فأقتل أن أغزو يف سبيل ا

  رواه البخاري ومسلم يف حديث تقدم 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يغفر  - ٢١١٠

  للشهيد كل ذنب إال الدين 
  رواه مسلم 

 عليه و سلم قام فيهم فذكر أن اجلهاد يف سبيل اهللا وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا - ٢١١١
واإلميان باهللا أفضل األعمال فقام رجل فقال يا رسول اهللا أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا تكفر عين خطاياي فقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم إن قتلت يف سبيل اهللا وأنت صابر حمتسب مقبل غري مدبر مث قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا أتكفر عين خطاياي فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم نعم 
  إن قتلت وأنت صابر حمتسب مقبل غري مدبر إال الدين فإن جربائيل قال يل ذلك 

  رواه مسلم وغريه 
صلى اهللا عليه و سلم قال ما من نفس مسلمة يقبضها وعن ابن أيب عمرية رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  - ٢١١٢

  رهبا حتب أن ترجع إليكم وإن هلا الدنيا وما فيها غري الشهيد قال ابن أيب عمرية 

رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن أقتل يف سبيل اهللا أحب إيل من أن يكون يل أهل الوبر 
  واملدر 

  لنسائي واللفظ له رواه أمحد بإسناد حسن وا
  أهل الوبر هم الذين ال يأوون إىل جدار من األعراب وغريهم 

  وأهل املدر أهل القرى واألمصار واملدر حمركا هو الطني الصلب املستحجر 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول اهللا غبت عن أول  - ٢١١٣

لئن أشهدين اهللا قتال املشركني لريين اهللا ما أصنع فلما كان يوم أحد وانكشف املسلمون قتال قاتلت املشركني 
  فقال اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء 

  يعين أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤالء 
أجد رحيها  يعين املشركني مث تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي اهللا عنه فقال يا سعد بن معاذ اجلنة ورب النصر إين

  دون أحد 
  قال سعد فما استطعت يا رسول اهللا أصنع ما صنع 



قال أنس فوجدنا به بضعا ومثانني ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به 
ن املؤمنني املشركون فما عرفه أحد إال أخته ببنانه فقال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه اآلية نزلت فيه ويف أشباهه م

   ٣٢رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه األحزاب 
  إىل آخر اآلية 

  رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي 
البضع بفتح الباء وكسرها أفصح وهو ما بني الثالث إىل التسع وقيل ما بني الواحد إىل أربعة وقيل من أربعة إىل 

  تسعة وقيل هو سبعة 
ضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت الليلة رجلني أتياين وعن مسرة بن جندب ر - ٢١١٤

  فصعدا يب الشجرة فأدخالين دارا هي أحسن وأفضل مل أر قط أحسن منها قاال يل أما هذه فدار الشهداء 
  رواه البخاري يف حديث طويل تقدم 

  إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قد مثل به وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال جيء بأيب  - ٢١١٥

فوضع بني يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاين قومي فسمع صوت صائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو فقال 
  مل تبكي أو ال تبكي ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها 

  رواه البخاري ومسلم 
  و بن حرام يوم أحد وعنه رضي اهللا عنه قال ملا قتل عبد اهللا بن عمر - ٢١١٦

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا جابر أال أخربك ما قال اهللا البيك قلت بلى 
  قال ما كلم اهللا أحدا إال من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبد اهللا متن علي أعطك 

  قال يا رب حتييين فأقتل فيك ثانية 
  قال إنه سبق مين أهنم إليها ال يرجعون 

ال يا رب فأبلغ من ورائي فأنزل اهللا هذه اآلية وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء آل عمران ق
  اآلية كلها  ٩٦١

  رواه الترمذي وحسنه 
  وابن ماجه بإسناد حسن أيضا واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

عليه و سلم رأيت جعفر بن أيب طالب وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٢١١٧
  رضي اهللا عنه ملكا يطري يف اجلنة ذا جناحني يطري منها حيث شاء مقصوصة قوادمه بالدماء 

  رواه الطرباين بإسنادين أحدمها حسن 
وعن سامل بن أيب اجلعد رضي اهللا عنه قال أريهم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النوم فرأى جعفرا ملكا  - ٢١١٨

  جناحني مضرجني بالدماء وزيد مقابله  ذا
  رواه الطرباين وهو مرسل جيد اإلسناد 

قال احلافظ كان جعفر رضي اهللا عنه قد ذهبت يداه يف سبيل اهللا يوم مؤتة فأبدله هبما جناحني فمن أجل ذلك مسي 
  جعفرا الطيار 

 عليه و سلم هنيئا لك يا عبد اهللا وعن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ٢١١٩
  أبوك يطري مع املالئكة يف السماء 



  رواه الطرباين بإسناد حسن 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يف غزوة مؤتة قال فالتمسنا جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه  - ٢١٢٠

  رمية وطعنة فوجدناه يف القتلى فوجدنا مبا أقبل من جسده بضعا وتسعني بني ضربة و
  ويف رواية فعددنا به مخسني طعنة وضربة ليس منها شيء يف دبره 

  رواه البخاري 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيدا وجعفرا وعبد اهللا بن رواحة ودفع الراية 
  إىل زيد فأصيبوا مجيعا 

بل أن جييء اخلرب فقال أخذ الراية زيد فأصيب مث أخذها جعفر قال أنس فنعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق
  فأصيب مث أخذها عبد اهللا بن رواحة فأصيب مث أخذ الراية سيف من سيوف اهللا خالد بن الوليد 

  قال فجعل حيدث الناس وعيناه تذرفان 
  ويف رواية قال وما يسرهم أهنم عندنا 

  رواه البخاري وغريه 
 عنه قال قال رجل يا رسول اهللا أي اجلهاد أفضل قال أن يعقر جوادك ويهراق وعن جابر رضي اهللا - ٢١٢٢
  دمك 

رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه ابن ماجه من حديث عمرو بن عبسة قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت 
  فذكره 
ا جيد الشهيد من مس القتل إال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م - ٢١٢٣

  كما جيد أحدكم من مس القرصة 
  رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

وعن كعب بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أرواح الشهداء يف  - ٢١٢٤
  جلنة أو شجر اجلنة أجواف طري خضر تعلق من مثر ا

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
  تعلق بفتح املثناة فوق وعني مهملة وضم الالم أي ترعى من أعايل شجر اجلنة 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الشهيد يشفع يف  - ٢١٢٥
  سبعني من أهل بيته 
  حبان يف صحيحه رواه أبو داود وابن 

وعن عتبة بن عبد السلمي رضي اهللا عنه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم قال القتلى ثالثة رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا حىت إذا لقي العدو وقاتلهم حىت يقتل 

ال يفضله النبيون إال بفضل درجة النبوة ورجل فرق على نفسه من فذلك الشهيد املمتحن يف جنة اهللا حتت عرشه 
الذنوب واخلطايا جاهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا حىت إذا لقي العدو قاتل حىت يقتل فتلك ممصمصة حمت ذنوبه 

وبعضها وخطاياه إن السيف حماء للخطايا وأدخل من أي أبواب اجلنة شاء فإن هلا مثانية أبواب وجلهنم سبعة أبواب 
أفضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حىت إذا لقي العدو قاتل يف سبيل اهللا عز و جل حىت يقتل فذلك يف 



  النار إن السيف ال ميحو النفاق 
  رواه أمحد بإسناد جيد والطرباين وابن حبان يف صحيحه واللفظ له والبيهقي 

   ٣أولئك الذين امتحن اهللا قلوهبم للتقوى احلجرات  املمتحن بفتح احلاء املهملة هو املشروح صدره ومنه
  أي شرحها ووسعها 

  ويف رواية ألمحد فذلك املفتخر يف خيمة اهللا حتت عرشه ولعله تصحيف 
  وفرق بكسر الراء أي خائف وجزع 

  واملمصمصة بضم امليم األوىل وفتح الثانية وكسر الثالثة وبصادين مهملتني هي املمحصة املكفرة 
وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشهداء ثالثة رجل  - ٢١٢٧

خرج بنفسه وماله يف سبيل اهللا ال يريد أن يقاتل وال يقتل يكثر سواد املسلمني فإن مات أو قتل غفرت له ذنوبه 
ت عليه حلة الكرامة ويوضع على رأسه كلها وأجري من عذاب القرب ويؤمن من الفزع ويزوج من احلور العني وحل

تاج الوقار واخللد والثاين خرج بنفسه وماله حمتسبا يريد أن يقتل وال يقتل فإن مات أو قتل كانت ركبته مع 
والثالث  ٥٥إبراهيم خليل الرمحن عليه السالم بني يدي اهللا تبارك وتعاىل يف مقعد صدق عند مليك مقتدر القمر 

با يريد أن يقتل ويقتل فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهرا سيفه واضعه على عاتقه خرج بنفسه وماله حمتس
  والناس جاثون على الركب يقول أال أفسحوا لنا فإنا قد بذلنا دماءنا وأموالنا هللا تبارك وتعاىل 

ه السالم أو لنيب من قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده لو قال ذلك إلبراهيم خليل الرمحن علي
األنبياء لزحل هلم عن الطريق ملا يرى من واجب حقهم حىت يأتوا منابر من نور حتت العرش فيجلسوا عليها ينظرون 

كيف يقضى بني الناس ال جيدون غم املوت وال يغتمون يف الربزخ وال تفزعهم الصيحة وال يهمهم احلساب وال 
ني الناس وال يسألون شيئا إال أعطوا وال يشفعون يف شيء إال شفعوا فيه امليزان وال الصراط ينظرون كيف يقضى ب

  ويعطون من اجلنة ما أحبوا ويتبوؤون من اجلنة حيث أحبوا 
  رواه البزار والبيهقي واألصبهاين وهو حديث غريب 

يق ومعىن زحل وتنحى زحل بالزاي واحلاء املهملة كذا يف رواية البزار وقال األصبهاين يف روايته لتنحى هلم عن الطر
  واحد 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا وقف العباد للحساب جاء قوم  - ٢١٢٨

  واضعي سيوفهم على رقاهبم تقطر دما فازدمحوا على باب اجلنة فقيل من هؤالء قيل الشهداء كانوا أحياء مرزوقني 
  مامه إن شاء اهللا تعاىل وإسناده حسن رواه الطرباين يف حديث يأيت بت

وعن نعيم بن عمار رضي اهللا عنه أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الشهداء أفضل  - ٢١٢٩
قال الذين إن يلقوا يف الصف ال يلفتون وجوههم حىت يقتلوا أولئك ينطلقون يف الغرف العال من اجلنة ويضحك 

   عبد يف الدنيا فال حساب عليه إليهم رهبم وإذا ضحك ربك إىل
  رواه أمحد وأبو يعلى ورواهتما ثقات 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل اجلهاد عند اهللا  - ٢١٣٠
من اجلنة يوم القيامة الذين يلتقون يف الصف األول فال يلفتون وجوههم حىت يقتلوا أولئك يتلبطون يف الغرف 

  يضحك إليهم ربك وإذا ضحك إىل قوم فال حساب عليهم 
  رواه الطرباين بإسناد حسن 



  يتلبطون معناه هنا يضطجعون واهللا أعلم 
  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢١٣١

تتقى هبم املكاره إذا أمروا مسعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل يقول أول ثالثة يدخلون اجلنة الفقراء املهاجرون الذين 
منهم حاجة إىل السلطان مل تقض له حىت ميوت وهي يف صدره وإن اهللا عز و جل ليدعو يوم القيامة اجلنة فتأيت 
خلوهنا بزخرفها وزينتها فيقول أين عبادي الذين قاتلوا يف سبيلي وقتلوا وأوذوا وجاهدوا يف سبيلي ادخلوا اجلنة فيد

بغري حساب وتأيت املالئكة فيسجدون فيقولون ربنا حنن نسبح حبمدك الليل والنهار ونقدس لك من هؤالء الذين 
آثرهتم علينا فيقول الرب عز و جل هؤالء عبادي الذين قاتلوا يف سبيلي وأوذوا يف سبيلي فتدخل عليهم املالئكة 

  من كل باب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار 
  رواه األصبهاين بإسناد حسن لكن متنه غريب 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم عن األجود األجود  - ٢١٣٢
اهللا األجود األجود وأنا أجود ولد آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة وحده 

  هللا عز و جل حىت يقتل  ورجل جاد بنفسه
  رواه أبو يعلى والبيهقي 

وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل حديث قبله ومتنه قال قال  - ٢١٣٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن للشهيد عند اهللا سبع خصال أن يغفر له يف أول دفعة من دمه ويرى مقعده من 

ى حلة اإلميان وجيار من عذاب القرب ويأمن من الفزع األكرب ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه اجلنة وحيل
  خري من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتني وسبعني زوجة من احلور العني ويشفع يف سبعني إنسانا من أقاربه 

  رواه أمحد والطرباين وإسناد أمحد حسن 
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للشهيد عند اهللا  وعن املقدام بن معديكرب - ٢١٣٤

ست خصال يغفر له يف أول دفعة ويرى مقعده من اجلنة وجيار من عذاب القرب ويأمن من الفزع األكرب ويوضع على 
يشفع يف سبعني من رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتني وسبعني من احلور العني و

  أقاربه 
  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث صحيح غريب 

  الدفعة بضم الدال املهملة وسكون الفاء وهي الدفقة من الدم وغريه 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس شيء أحب إىل اهللا من قطرتني  - ٢١٣٥

هللا وقطرة دم هتراق يف سبيل اهللا وأما األثران فأثر يف سبيل اهللا وأثر يف فريضة من وأثرين قطرة دموع من خشية ا
  فرائض اهللا 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
وعن جماهد عن يزيد بن شجرة وكان يزيد بن شجرة رضي اهللا عنه ممن يصدق قوله فعله خطبنا فقال يا  - ٢١٣٦

ما أحسن نعمة اهللا عليكم ترى من بني أخضر وأمحر وأصفر ويف الرجال ما فيها أيها الناس اذكروا نعمة اهللا عليكم 
وكان يقول إذا صف الناس للصالة وصفوا للقتال فتحت أبواب السماء وأبواب اجلنة وغلقت أبواب النار وزين 

له فاهنكوا وجوه احلور العني واطلعن فإذا أقبل الرجل قلن اللهم انصره وإذا أدبر احتجنب منه وقلن اللهم اغفر 



القوم فدى لكم أيب وأمي وال ختزوا احلور العني فإن أول قطرة تنضح من دمه تكفر عنه كل شيء عمله وينزل إليه 
زوجتان من احلور العني ميسحان التراب عن وجهه ويقوالن فدانا لك ويقول فدانا لكما مث يكسى مائة حلة من 

   أصبعني لوسعن وكان يقول نبئت أن السيوف مفاتيح اجلنة نسج بين آدم ولكن من نبت اجلنة لو وضعن بني
رواه الطرباين من طريقني إحدامها جيدة صحيحة والبيهقي يف كتاب البعث إال أنه قال فإن أول قطرة تقطر من دم 
ب أحدكم حيط اهللا عنه هبا خطاياه كما حيط الغصن من ورق الشجر وتبتدره اثنتان من احلور العني ومتسحان الترا

عن وجهه ويقوالن فدانا لك ويقول فدانا لكما فيكسى مائة حلة لو وضعت بني أصبعي هاتني لوسعتامها ليست من 
  نسج بين آدم ولكنها من نبات اجلنة مكتوبون عند اهللا بأمسائكم ومساتكم 

لصحيح املوقوف احلديث رواه البزار والطرباين أيضا عن يزيد بن شجرة مرفوعا خمتصرا وعن جدان أيضا مرفوعا وا
  مع أنه قد يقال إن مثل هذا ال يقال من قبل الرأي فسبيل املوقوف فيه سبيل املرفوع واهللا أعلم 

  ويزيد بن شجرة بالشني املعجمة واجليم مفتوحتني قيل له صحبة وال يثبت واهللا أعلم 
  املبالغة يف كل شيء  واهنكوا وجوه القوم هو بكسر اهلاء بعد النون أي أجهدوهم وابلغوا جهدهم والنهك

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ذكر الشهيد عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ال جتف األرض من  - ٢١٣٧
دم الشهيد حىت تبتدره زوجتاه كأهنما ظئران أظلتا فصيليهما يف براح من األرض ويف يد كل واحدة منهما حلة خري 

  من الدنيا وما فيها 
  ه من رواية شهر بن حوشب رواه ابن ماج

الظئر بكسر الظاء املعجمة بعدها مهزة ساكنة هي املرضع ومعناه أن زوجتيه من احلور العني تبتدرانه وحتنوان عليه 
وتظالنه كما حتنو الناقة املرضع على فصيلها وحيتمل أن يكون أضلتا بالضاد فيكون النيب صلى اهللا عليه و سلم شبه 

واحلنو والشوق كبدار الناقة املرضع إىل فصيلها الذي أضلته ويؤيد هذا االحتمال قوله يف براح  بدارمها إليه باللهفة
  من األرض واهللا أعلم 

  والرباح بفتح الباء املوحدة وباحلاء املهملة هي األرض املتسعة ال زرع فيها وال شجر 
عليه و سلم يقول الشهداء أربعة  وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا - ٢١٣٨

رجل مؤمن جيد اإلميان لقي العدو فصدق اهللا حىت قتل فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع 
رأسه حىت وقعت قلنسوته فال أدري قلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ورجل مؤمن جيد 

أمنا ضرب جلده بشوك طلح من اجلنب أتاه سهم غرب فقتله فهو يف الدرجة الثانية ورجل اإلميان لقي العدو فك
مؤمن خلط عمال صاحلا وآخر سيئا لقي العدو فصدق اهللا حىت قتل فذلك يف الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف 

  على نفسه لقي العدو فصدق اهللا حىت قتل فذلك يف الدرجة األوىل 
  وقال الترمذي حديث حسن غريب رواه الترمذي والبيهقي 

  القلنسوة هو ما يلبس يف الرأس 
  والطلح بفتح الطاء املهملة وسكون الالم نوع من األشجار ذي الشوك 

  واجلنب بضم اجليم وإسكان الباء املوحدة هو اخلوف وعدم اإلقدام 
هو الذي ال يدرى راميه  وسهم غرب غرب باإلضافة أيضا وبسكون الراء وحتريكها يف كليهما أيضا أربعة وجوه

  وال من أين جاء 



وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشهداء على بارق هنر بباب  - ٢١٣٩
  اجلنة يف قبة خضراء خيرج عليهم رزقهم من اجلنة بكرة وعشيا 

  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن ابن عباس أيضا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا أصيب إخوانكم  - ٢١٤٠

جعل اهللا أرواحهم يف جوف طري خضر ترد أهنار اجلنة تأكل من مثارها وتأوي إىل قناديل من ذهب معلقة يف ظل 
  العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرهبم ومقيلهم 

اننا عنا أنا أحياء يف اجلنة نرزق لئال يزهدوا يف اجلهاد وال ينكلوا عن احلرب فقال اهللا تعاىل أنا قالوا من يبلغ إخو
  أبلغهم عنكم 

   ٩٦١قال فأنزل اهللا عز و جل وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا آل عمران 
  إىل آخر اآلية 

  رواه أبو داود واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  الكاف أي جيبنوا ويتأخروا عن اجلهاد ينكلوا مثلثة 

وعن راشد بن سعد رضي اهللا عنه عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال قال يا  - ٢١٤١
  رسول اهللا ما بال املؤمنني يفتنون يف قبورهم إال الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 

  رواه النسائي 
 عنه أن رجال أسود أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا صلى اهللا وعن أنس رضي اهللا - ٢١٤٢

  عليه و سلم إين رجل أسود مننت الريح قبيح الوجه ال مال يل فإن أنا قاتلت هؤالء حىت أقتل فأين 

رحيك وأكثر  أنا قال يف اجلنة فقاتل حىت قتل فأتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال قد بيض اهللا وجهك وطيب
  مالك وقال هلذا أو لغريه لقد رأيت زوجته من احلور العني نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبني جبته 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر خبباء أعرايب وهو يف أصحابه يريدون  - ٢١٤٣

ألعرايب ناحية من اخلباء فقال من القوم فقيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه يريدون الغزو الغزو فرفع ا
فقال هل من عرض الدنيا يصيبون قيل له نعم يصيبون الغنائم مث تقسم بني املسلمني فعمد إىل بكر له فاعتقله وسار 

عل أصحابه يذودون بكره عنه فقال رسول اهللا معهم فجعل يدنو ببكره إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وج
  صلى اهللا عليه و سلم دعوا يل النجدي فوالذي نفسي بيده إنه ملن ملوك اجلنة 

قال فلقوا العدو فاستشهد فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال مسرورا 
اك مستبشرا تضحك مث أعرضت عنه فقال أما ما رأيتم من استبشاري يضحك مث أعرض عنه فقلنا يا رسول اهللا رأين

أو قال سروري فلما رأيت من كرامة روحه على اهللا عز و جل وأما إعراضي عنه فإن زوجته من احلور العني اآلن 
  عند رأسه 

  رواه البيهقي بإسناد حسن 
نها وهي أم حارثة بنت سراقة أتت النيب وعن أنس رضي اهللا عنه أن أم الربيع بنت الرباء رضي اهللا ع - ٢١٤٤

صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال حتدثين عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان 
يف اجلنة صربت وإن كان غري ذلك اجتهدت عليه بالبكاء فقال يا أم حارثة إهنا جنان يف اجلنة وإن ابنك أصاب 



  الفردوس األعلى 
  رواه البخاري 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عجب ربنا تبارك  - ٢١٤٥
وتعاىل من رجل غزا يف سبيل اهللا فاهنزم يعين أصحابه فعلم ما عليه فرجع حىت أهريق دمه فيقول اهللا عز و جل 

  شفقة مما عندي حىت أهريق دمه ملالئكته انظروا إىل عبدي رجع رغبة فيما عندي و
  رواه أبو داود عن عطاء بن السائب عن مرة عنه 

  ورواه أمحد وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه وتقدم لفظهم يف قيام الليل  - ٢١٤٦

وتقدم فيه أيضا حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالثة حيبهم اهللا ويضحك إليهم 
ر هبم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه هللا عز و جل فإما أن يقتل وإما أن ينصره اهللا ويكفيه ويستبش

  فيقول انظروا إىل عبدي هذا كيف صرب يل بنفسه 
  احلديث رواه الطرباين بإسناد حسن 

رجاال يعلمونا وعن أنس رضي اهللا عنه قال جاء أناس إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ابعث معنا  - ٢١٤٧
القرآن والسنة فبعث إليهم سبعني رجال من األنصار يقال هلم القراء فيهم خايل حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه 
بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار جييئون باملاء فيضعونه يف املسجد وحيتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام الهل الصفة 

عليه و سلم إليهم فعرضوا هلم فقتلوهم قبل أن يبلغوا املكان فقالوا اللهم أبلغ عنا  وللفقراء فبعثهم النيب صلى اهللا
  نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا 

قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حىت أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة فقال رسول اهللا 
  ا وإهنم قالوا اللهم أبلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا صلى اهللا عليه و سلم إن إخوانكم قد قتلو

  رواه البخاري ومسلم واللفظ له 
ويف رواية للبخاري قال أنس رضي اهللا عنه أنزل يف الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه مث نسخ بعد  - ٢١٤٨

  بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه 
وعن مسروق رضي اهللا عنه قال سألنا عبد اهللا عن هذه اآلية وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا  - ٢١٤٩

فقال أما أنا فقد سألنا عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  ٩٦١بل أحياء عند رهبم يرزقون آل عمران 
ن اجلنة حيث شاءت مث تأوي إىل تلك القناديل أرواحهم يف جوف طري خضر هلا قناديل معلقة بالعرش تسرح م

  فاطلع عليهم رهبم اطالعة 
فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي وحنن نسرح من اجلنة حيث شئنا ففعل ذلك هبم ثالث مرات فلما 

  رأوا أهنم لن يتركوا من أن يسألوا 
  مرة أخرى فلما رأى أن ليس هلم حاجة تركوا  قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادنا حىت نقتل يف سبيلك

  رواه مسلم واللفظ له والترمذي وغريمها 
أنه سأل جربائيل عليه السالم عن هذه اآلية ونفخ يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا 

  من الذين  ٨٦الزمر 



  م مل يشإ اهللا أن يصعقهم قال هم شهداء اهللا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سل
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن عامر بن سعد رضي اهللا عنه عن أبيه أن رجال جاء إىل الصالة والنيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي  - ٢١٥٢
عليه و سلم الصالة فقال حني انتهى الصف اللهم آتين أفضل ما تؤيت عبادك الصاحلني فلما قضى النيب صلى اهللا 

  قال من املتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول اهللا 
  قال إذا يعقر جوادك وتستشهد 

  رواه أبو يعلى والبزار وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
اء والترهيب من الترهيب من أن ميوت اإلنسان ومل يغز ومل ينو الغزو وذكر أنواع من املوت تلحق أرباهبا بالشهد

  الفرار من الطاعون 
عن أيب عمران رضي اهللا عنه قال كنا مبدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من  - ٢١٥٣

املسلمني مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر رضي اهللا عنه وعلى اجلماعة فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه 
 على صف الروم حىت دخل بينهم فصاح الناس وقالوا سبحان اهللا يلقي بيده إىل التهلكة فحمل رجل من املسلمني

فقام أبو أيوب فقال أيها الناس إنكم لتأولون هذا التأويل وإمنا نزلت هذه اآلية لبعض سرا دون رسول اهللا صلى اهللا 
روه فلو أقمنا يف أموالنا وأصلحنا ما عليه و سلم إن أموالنا قد ضاعت وإن اهللا تعاىل قد أعز اإلسالم وكثر ناص

ضاع منها فأنزل اهللا تعاىل على نبيه صلى اهللا عليه و سلم ما يرد علينا ما قلنا وللفقراء يف سبيل اهللا وال تلقوا 
  وكانت التهلكة اإلقامة على األموال وإصالحها فينا معشر  ٦٩١بأيديكم إىل التهلكة البقرة 

م وكثر ناصروه فقال بعضنا وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا يف سبيل اهللا حىت األنصار ملا أعز اهللا اإلسال
  دفن بأرض الروم 

  رواه الترمذي وقال حديث غريب صحيح 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت  - ٢١٥٤

  كتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتر
  رواه أبو داود وغريه من طريق إسحاق بن أسيد نزيل مصر 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات ومل يغز ومل حيدث به  - ٢١٥٥
  نفسه مات على شعبة من النفاق 

  داود والنسائي رواه مسلم وأبو 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مل يغز أو جيهز غازيا أو خيلف غازيا  - ٢١٥٦

  يف أهله خبري أصابه اهللا تعاىل بقارعة قبل يوم القيامة 
  رواه أبو داود وابن ماجه عن القاسم عن أيب أمامة 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لقي اهللا بغري أثر من جهاد وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه  - ٢١٥٧
  لقي اهللا وفيه ثلمة 

رواه الترمذي وابن ماجه كالمها من رواية إمساعيل بن رافع عن مسي عن أيب صاحل عنه وقال الترمذي حديث 
  غريب 
لم ما ترك قوم اجلهاد إال عمهم اهللا وعن أيب بكر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س - ٢١٥٨



  بالعذاب 
  رواه الطرباين بإسناد حسن 

  فصل 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما تعدون الشهداء فيكم قالوا يا  - ٢١٥٩

  رسول اهللا من قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد 
ا رسول اهللا قال من قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد ومن مات يف سبيل اهللا قال إن شهداء أميت إذا لقليل قالوا فمن ي

  فهو شهيد ومن مات يف الطاعون فهو شهيد ومن مات من البطن فهو شهيد 
  قال ابن مقسم أشهد على أبيك يعين أبا صاحل أنه قال والغريق شهيد 

  رواه مسلم 
ى عبد اهللا بن رواحة نعوده فأغمي عليه فقلنا رمحك وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال دخلنا عل - ٢١٦١

اهللا إن كنا لنحب أن متوت على غري هذا وإن كنا لنرجو لك الشهادة فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنن 
نذكر هذا فقال وفيم تعدون الشهادة فأرم القوم وحترك عبد اهللا فقال أال جتيبون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث 

ابه هو فقال نعد الشهادة يف القتل فقال إن شهداء أميت إذا لقليل إن يف القتل شهادة ويف الطاعون شهادة ويف أج
  البطن شهادة ويف الغرق شهادة ويف النفساء يقتلها ولدها مجعا شهادة 

  رواه أمحد والطرباين واللفظ له ورواهتما ثقات 
سكتوا من خوف وحنوه وقوله يقتلها ولدها مجعا مثلثة اجليم ساكنة  أرم القوم بفتح الراء وتشديد امليم سكتوا وقيل

امليم أي ماتت وولدها يف بطنها يقال ماتت املرأة جبمع مثلثة اجليم إذا ماتت وولدها يف بطنها وقيل إذا ماتت عذراء 
  أيضا 

  أخي جرب وعن ربيع األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عاد ابن  - ٢١٦٢

األنصاري فجعل أهله يبكون عليه فقال هلم جرب ال تؤذوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأصواتكم فقال رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعهن يبكني ما دام حيا فإذا وجب فليسكنت 

لى اهللا عليه و سلم فقال بعضهم ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك حىت تقتل يف سبيل اهللا مع رسول اهللا ص
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوما القتل إال يف سبيل اهللا إن شهداء أميت إذا لقليل إن الطعن شهادة والبطن 

  شهادة والطاعون شهادة والنفساء جبمع شهادة واحلرق شهادة والغرق شهادة وذات اجلنب شهادة 
  رواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

  له جبمع تقدم قبله قو
  إذا وجب أي إذا مات 

وعن راشد بن حبيش رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل على عبادة بن الصامت  - ٢١٦٣
رضي اهللا عنه يعوده يف مرضه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتعلمون من الشهيد من أميت فأرم القوم فقال 

وه فقال يا رسول اهللا الصابر احملتسب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن شهداء أميت عبادة ساندوين فأسند
إذا لقليل القتل يف سبيل اهللا عز و جل شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن شهادة والنفساء جيرها 

  ولدها بسرره إىل اجلنة 



  قال وزاد أبو العوام سادن بيت املقدس واحلرق والسل 
  رواه أمحد بإسناد حسن وراشد بن حبيش صحايب معروف 

  أرم القوم تقدم 
  والسادن بالسني والدال املهملتني هو اخلادم 

والسل بكسر السني وضمها وتشديد الالم هو داء حيدث يف الرئة يؤول إىل ذات اجلنب وقيل زكام أو سعال طويل 
  مع محى عادية وقيل غري ذلك 

ر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مخس من قبض يف شيء منهن وعن عقبة بن عام - ٢١٦٤
فهو شهيد املقتول يف سبيل اهللا شهيد والغريق يف سبيل اهللا شهيد واملبطون يف سبيل اهللا شهيد واملطعون يف سبيل اهللا 

  شهيد والنفساء يف سبيل اهللا شهيد 
  رواه النسائي 

  رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء يعود عبد اهللا بن ثابت وعن جابر بن عتيك  - ٢١٦٥

رضي اهللا عنه فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم جيبه فاسترجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال غلبنا عليك 
  يا أبا الربيع 

ه و سلم دعهن فإذا وجب فال تبكني فصاحت النسوة وبكني وجعل ابن عتيك يسكتهن فقال له النيب صلى اهللا علي
  باكية 

  قالوا وما الوجوب يا رسول اهللا قال إذا مات 
قالت ابنته واهللا إين ألرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا 

ال النيب صلى اهللا عليه و سلم الشهادة قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل يف سبيل اهللا فق
سبع سوى القتل يف سبيل اهللا املبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات اجلنب شهيد واملطعون شهيد وصاحب 

  احلريق شهيد والذي ميوت حتت اهلدم شهيد واملرأة متوت جبمع شهيد 
  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 

  أنس رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الطاعون شهادة لكل مسلم  وعن - ٢١٦٦
  رواه البخاري ومسلم 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الطاعون فقال كان عذابا  - ٢١٦٧
ما من عبد يكون يف بلد فيكون فيه فيمكث ال خيرج صابرا يبعثه اهللا على من كان قبلكم فجعله اهللا رمحة للمؤمنني 

  حمتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهللا له إال كان له مثل أجر شهيد 
  رواه البخاري 

وعن أيب عسيب رضي اهللا عنه موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢١٦٨
ليه السالم باحلمى والطاعون فأمسكت احلمى باملدينة وأرسلت الطاعون إىل الشام فالطاعون و سلم أتاين جربائيل ع

  شهادة الميت ورجز على الكافر 
  رواه أمحد والطرباين يف الكبري ورواة أمحد ثقات مشهورون 

  الرجز العذاب 
  وعن أيب منيب األحدب رضي اهللا عنه قال خطب معاذ بالشام فذكر الطاعون  - ٢١٦٩



قال إهنا رمحة بكم ودعوة نبيكم وقبض الصاحلني قبلكم اللهم اجعل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرمحة مث نزل ف
عن مقامه ذلك فدخل على عبد الرمحن بن معاذ فقال عبد الرمحن احلق من ربك فال تكونن من املمترين البقرة 

٧٤١   
   ٢٠١فقال معاذ ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين الصافات 

  رواه أمحد بإسناد جيد 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ستهاجرون إىل  - ٢١٧٠

الشام فتفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل أو كاخلزة يأخذ مبراق الرجل يستشهد اهللا به أنفسهم ويزكي به 
  أعماهلم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعطه هو وأهل بيته احلظ األوفر منه  اللهم إن كنت تعلم أن معاذا مسعه من
  فأصاهبم الطاعون فلم يبق منهم أحد فطعن يف أصبعه السبابة فكان يقول ما يسرين أن يل هبا محر النعم 

  رواه أمحد عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن معاذ ومل يدركه 
ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فناء أميت بالطعن وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه ق - ٢١٧١

  والطاعون فقيل يا رسول اهللا هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال وخز أعدائكم من اجلن ويف كل شهادة 
  رواه أمحد بأسانيد أحدها صحيح وأبو يعلى والبزار والطرباين 

  هو الطعن الوخز بفتح الواو وسكون اخلاء املعجمة بعدها زاي 
وعن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه رضي اهللا عنه قال ذكر الطاعون عند أيب موسى فقال سألنا عنه  - ٢١٧٢

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال وخز أعدائكم اجلن وهو لكم شهادة 
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم وعن أيب بردة بن قيس أخي أيب موسى رضي اهللا - ٢١٧٣
  اجعل فناء أميت قتال يف سبيلك بالطعن والطاعون 

  رواه أمحد بإسناد حسن والطرباين يف الكبري ورواه احلاكم من حديث أيب موسى وقال صحيح اإلسناد 
  سلم قال خيتصم وعن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢١٧٤

  الشهداء واملتوفون على فرشهم إىل ربنا يف الذين يتوفون يف الطاعون فيقول الشهداء قتلوا كما قتلنا 
ويقول املتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا فيقول ربنا تبارك وتعاىل انظروا إىل جراحهم فإن 

  جراحهم قد أشبهت جراحهم  أشبهت جراح املقتولني فإهنم منهم ومعهم فإذا
  رواه النسائي 

وعن عتبة بن عبد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يأيت الشهداء واملتوفون بالطاعون  - ٢١٧٥
فيقول أصحاب الطاعون حنن شهداء فيقول انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما كريح املسك 

   فهم شهداء فيجدوهنم كذلك
رواه الطرباين يف الكبري بإسناد ال بأس به فيه إمساعيل بن عياش روايته عن الشاميني مقبولة وهذا منها ويشهد له 

  حديث العرباض قبله 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تفىن أميت إال بالطعن  - ٢١٧٦

  والطاعون 



ن قد عرفناه فما الطاعون قال غدة كغدة البعري املقيم هبا كالشهيد والفار منه كالفار من قلت يا رسول اهللا هذا الطع
  الزحف 

  رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين 
ويف رواية اليب يعلى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وخزة تصيب أميت من أعدائهم من اجلن  - ٢١٧٧

  ومن أصيب به كان شهيدا ومن فر منه كان كالفار من الزحف كغدة اإلبل من أقام عليها كان مرابطا 
رواه البزار وعنده قلت يا رسول اهللا هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال يشبه الدمل خيرج يف اآلباط واملراق 

  وفيه تزكية أعماهلم وهو لكل مسلم شهادة 
  قال اململي رضي اهللا عنه أسانيد الكل حسان 

بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف الطاعون وعن جابر  - ٢١٧٨
  الفار منه كالفار من الزحف ومن صرب فيه كان له أجر شهيد 

  رواه أمحد والبزار والطرباين وإسناد أمحد حسن 

خالد بن سليمان رضي اهللا  وعن أيب إسحاق السبيعي رضي اهللا عنه قال قال سليمان بن صرد خلالد بن عرفطة أو
  عنه أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قتله بطنه مل يعذب يف قربه 

  فقال أحدمها لصاحبه نعم 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وابن حبان يف صحيحه وقال خالد بن عرفطة من غري شك 

  مهملة عرفطة بضم العني املهملة والفاء مجيعا بعدمها طاء 
وعن سعيد بن زيد رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قتل دون ماله فهو  - ٨٢

  شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد 
  يح رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صح

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قتل  - ٢١٨٠
  دون ماله فهو شهيد 

  رواه البخاري والترمذي 
ويف رواية للترمذي وغريه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أريد ماله بغري حق  - ٢١٨١

  هيد فقاتل فقتل فهو ش
  ويف رواية للنسائي من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد 

وعن سويد بن مقرن رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قتل دون مظلمته فهو  - ٢١٨٢
  شهيد 

  رواه النسائي 
ل يا رسول اهللا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقا - ٢١٨٣

  أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل قال فال تعطه مالك 
  قال أرأيت إن 



  قاتلين قال قاتله 
  قال أرأيت إن قتلين قال فأنت شهيد 
  قال أرأيت إن قتلته قال هو يف النار 

أرأيت إن عدي رواه مسلم والنسائي ولفظه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا 
  على مايل قال فانشد باهللا 

  قال فإن أبوا علي قال فانشد باهللا 
  قال فإن أبوا علي قال فانشد باهللا 

  قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي اجلنة وإن قتلت ففي النار 

  كتاب قراءة القرآن الترغيب يف قراءة القرآن يف الصالة وغريها وفضل

  غيب يف سجود التالوة تعلمه وتعليمه والتر
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ حرفا من كتاب  - ٢١٨٥

  اهللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول امل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب 

أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت وعن  - ٢١٨٦
اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه فيما بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا 

  فيمن عنده 
  رواه مسلم وأبو داود وغريمها 

عامر رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن يف الصفة فقال وعن عقبة بن  - ٢١٨٧
أيكم حيب أن يغدو كل يوم إىل بطحان أو إىل العقيق فيأيت منه بناقتني كوماوين يف غري إمث وال قطيعة رحم فقلنا يا 

  رسول اهللا كلنا حنب ذلك 

قرأ آيتني من كتاب اهللا عز و جل خري له من ناقتني وثالث وأربع قال أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيتعلم أو في
  خري له من أربع ومن أعدادهن من اإلبل 

  رواه مسلم وأبو داود وعنده كوماوين زهراوين بغري إمث هللا عز و جل وال قطيعة رحم 
  قالوا كلنا يا رسول اهللا 

ب اهللا خري له من ناقتني وإن ثالث فثالث مثل قال فألن يغدو أحدكم كل يوم إىل املسجد فيعلم آيتني من كتا
  أعدادهن 

  بطحان بضم الباء وسكون الطاء موضع باملدينة 
  والكوماء بفتح الكاف وسكون الواو وباملد هي الناقة العظيمة السنام 

اهللا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من استمع إىل آية من كتاب  - ٢١٨٨
  كتبت له حسنة مضاعفة ومن تالها كانت له نورا يوم القيامة 

  رواه أمحد عن عبادة بن ميسرة 



  واختلف يف توثيقه عن احلسن عن أيب هريرة واجلمهور على أن احلسن مل يسمع من أيب هريرة 
ارك وتعاىل من وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الرب تب - ٢١٨٩

  شغله القرآن عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني وفضل كالم اهللا على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه 
  رواه الترمذي وقال حديث غريب 

وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل املؤمن الذي يقرأ  - ٢١٩٠
األترجة رحيها طيب وطعمها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح هلا وطعمها القرآن مثل 

حلو ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل 
  احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر 

  افق ويف رواية مثل الفاجر بدل املن
  رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل  - ٢١٩١
األترجة رحيها طيب وطعمها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح هلا وطعمها طيب ومثل 

رأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة الفاجر الذي يق
طعمها مر وال ريح هلا ومثل اجلليس الصاحل كمثل صاحب املسك إن مل يصبك منه شيء أصابك من رحيه ومثل 

  اجلليس السوء كمثل صاحب الكري إن مل يصبك من سواده أصابك من دخانه 
  داود  رواه أبو
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام  - ٢١٩٢

  الربرة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 
  ويف رواية والذي يقرؤه وهو يشتد عليه له أجران 

  لترمذي والنسائي وابن ماجه رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود وا
  وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أوصين قال عليك بتقوى اهللا فإنه رأس األمر كله  - ٢١٩٣

  قلت يا رسول اهللا زدين 
  قال عليك بتالوة القرآن فإنه نور لك يف األرض وذخر لك يف السماء 

  رواه ابن حبان يف صحيحه يف حديث طويل 
عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من و - ٢١٩٤

  جعله أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إىل النار 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  ماحل بكسر احلاء املهملة أي ساع وقيل خصم جمادل 
ه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اقرؤوا القرآن وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عن - ٢١٩٥

  فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا الصحابه 
  احلديث رواه مسلم ويأيت بتمامه إن شاء اهللا 

  وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ  - ٢١٩٦



تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس يف بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي القرآن وعمل به ألبس والداه 
  عمل هبذا 

  رواه أبو داود واحلاكم وكالمها عن زبان عن سهل وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما أذن اهللا لعبد يف شيء أفضل  - ٢١٩٧
كعتني يصليهما وإن الرب ليذر على رأس العبد ما دام يف صالته وما تقرب العباد إىل اهللا مبثل ما خرج منه يعين من ر

  القرآن 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جييء صاحب القرآن يوم القيامة  - ٢١٩٨
ن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة مث يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة مث يقول يا رب ارض عنه فيقول القرآ

  فريضى عنه فيقال له اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة 
  رواه الترمذي وحسنه وابن خزمية واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقال وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما قال قال  - ٢١٩٩
  لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها 
  رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث صحيح 

ل للقارىء ارق يف الدرج على قدر ما كنت قال اخلطايب جاء يف األثر أن عدد آي القرآن على قدر درج اجلنة فيقا
تقرأ من آي القرآن فمن استوىف قراءة مجيع القرآن استوىل على أقصى درج اجلنة يف اآلخرة ومن قرأ جزءا منه كان 

  رقيه يف الدرج على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة 
 صلى اهللا عليه و سلم ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا - ٢٢٠٠

  اهللا هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه اهللا ماال فتصدق به آناء الليل وآناء النهار 
  رواه البخاري ومسلم 

تني رجل علمه اهللا القرآن وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حسد إال يف اثن
  فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتين أوتيت مثل ما أويت فالن فعملت مثل ما يعمل 

  ورجل آتاه اهللا ماال فهو يهلكه يف احلق فقال رجل ليتين أوتيت مثل ما أويت فالن فعملت مثل ما يعمل 
  رواه البخاري 

سد هنا الغبطة وهو متين مثل ما للمحسود ال متين زوال تلك النعمة عنه فإن ذلك احلسد قال اململي واملراد باحل
  املذموم 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يهوهلم الفزع األكرب  - ٢٢٠٢

قرأ القرآن ابتغاء وجه اهللا وأم به  وال يناهلم احلساب هم على كثيب من مسك حىت يفرغ من حساب اخلالئق رجل
  قوما وهم به راضون وداع يدعو إىل الصلوات ابتغاء وجه اهللا وعبد أحسن فيما بينه وبني ربه وفيما بينه وبني مواليه 

  رواه الطرباين يف األوسط والصغري بإسناد ال بأس به 
مل أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال  ورواه يف الكبري بنحوه وزاد يف أوله قال ابن عمر رضي اهللا عنه لو

  مرة ومرة حىت عد سبع مرات ملا حدثت به 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثا وهم ذوو عدد فاستقرأهم  - ٢٢٠٣



ل ما معك يا فالن قال معي كذا فاستقرأ كل رجل منهم يعين ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقا
  وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم 

قال اذهب فأنت أمريهم فقال رجل من أشرافهم واهللا ما منعين أن أتعلم البقرة إال خشية أال أقوم هبا فقال رسول 
رأه كمثل جراب حمشو مسكا يفوح اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن ملن تعلمه فق

  رحيه يف كل مكان ومن تعلمه فريقد وهو يف جوفه فمثله كمثل جراب أوكىء على مسك 
  رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن وابن ماجه خمتصرا وابن حبان يف صحيحه 

  ل من قرأ القرآن وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا - ٢٢٠٤

فقد استدرج النبوة بني جنبيه غري أنه ال يوحى إليه ال ينبغي لصاحب القرآن أن جيد مع من وجد وال جيهل مع من 
  جهل ويف جوفه كالم اهللا 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
ان للعبد يقول الصيام وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الصيام والقرآن يشفع - ٢٢٠٥

  رب إين منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعين فيه ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعين فيه فيشفعان 
  رواه أمحد وابن أيب الدنيا يف كتاب اجلوع والطرباين يف الكبري واحلاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط مسلم 

اهللا عنه أن أسيد بن حضري بينما هو يف ليلة يقرأ يف مربده إذ جالت فرسه وعن أيب سعيد اخلدري رضي  - ٢٢٠٦
  فقرأ مث جالت أخرى فقرأ مث جالت أخرى أيضا 

قال أسيد فخشيت أن تطأ حيىي فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت يف اجلو حىت ما 
سلم فقلت يا رسول اهللا بينما أنا البارحة يف جوف الليل أقرأ يف أراها قال فغدوت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقرأ ابن حضري قال فقرأت مث جالت أيضا فقال 
سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقرأ ابن حضري قال فقرأت مث جالت أيضا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

اقرأ ابن حضري قال فانصرفت وكان حيىي قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت يف 
اجلو حىت ما أراها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك املالئكة تستمع لك ولو قرأت ألصبحت يراها الناس 

  ما تستتر منهم 
  رواه البخاري ومسلم واللفظ له 

واه احلاكم بنحوه باختصار وقال فيه فالتفت فإذا أمثال املصابيح قال مدالة بني السماء واألرض فقال يا رسول ور
  اهللا ما استطعت أن أمضي فقال تلك املالئكة نزلت لقراءة القرآن أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب 

  وقال صحيح على شرط مسلم 
  الغاشية وقيل السحابة  الظلة بضم الظاء املعجمة وتشديد الالم هي

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم ال ترجعون إىل اهللا بشيء  - ٢٢٠٧
  أفضل مما خرج منه يعين القرآن 

  رواه احلاكم وصححه ورواه أبو داود يف مراسيله عن جبري بن نفري 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن هذا القرآن مأدبة اهللا فاقبلوا وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه عن 
مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل اهللا والنور املبني والشفاء النافع عصمة ملن متسك به وجناة ملن اتبعه ال يزيغ 



م على تالوته كل حرف فيستعتب وال يعوج فيقوم وال تنقضي عجائبه وال خيلق من كثرة الرد اتلوه فإن اهللا يأجرك
  عشر حسنات أما إين ال أقول امل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف 

رواه احلاكم من رواية صاحل بن عمر عن إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عنه وقال تفرد به صاحل بن عمر عنه 
  وهو صحيح 

  سلم إن هللا أهلني من الناس وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢٢٠٩
  قالوا من هم يا رسول اهللا قال أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته 

رواه النسائي وابن ماجه واحلاكم كلهم عن ابن مهدي حدثنا عبد الرمحن بن بديل عن أبيه عن أنس وقال احلاكم 
  يروى من ثالثة أوجه عن أنس هذا أجودها 

  و إسناد صحيح قال اململي احلافظ عبد العظيم وه
وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما أنه مر على قارىء يقرأ مث سأل فاسترجع مث قال مسعت رسول  - ٢٢١٠

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قرأ القرآن فليسأل اهللا به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

يدة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به وعن بر - ٢٢١١
ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتني ال يقوم هلما الدنيا فيقوالن مب 

  كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن 
  لم رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مس

وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ القرآن  - ٢٢١٢
  فاستظهره فأحل حالله وحرم حرامه أدخله اهللا به اجلنة وشفعه يف عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت هلم النار 

  رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال حديث غريب 

ن عباس رضي اهللا عنهما قال من قرأ القرآن مل يرد إىل أرذل العمر وذلك قوله تعاىل مث رددناه أسفل سافلني وعن اب
  قال الذين قرؤوا القرآن  ٦ ٥إال الذين آمنوا التني 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
ذر ألن تغدو فتعلم آية من  وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا - ٢٢١٤

كتاب اهللا خري لك من أن تصلي مائة ركعة وألن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو مل يعمل به خري من أن تصلي 
  ألف ركعة 

  رواه ابن ماجه بإسناد حسن 
ليلة مل  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ عشر آيات يف - ٢٢١٥

  يكتب من الغافلني 
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حافظ على هؤالء الصلوات املكتوبات  - ٢٢١٦
  مل يكتب من الغافلني ومن قرأ يف ليلة مائة آية كتب من القانتني 

  واللفظ له وقال صحيح على شرطهما رواه ابن خزمية يف صحيحه واحلاكم 
  قال احلافظ وقد تقدم يف صالة الليل أحاديث حنو هذا 



وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد  - ٢٢١٧
  اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله 

  د فله اجلنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ويف رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسج
  رواه مسلم وابن ماجه ورواه البزار من حديث أنس 

ورواه الطرباين عن أيب إسحاق عن ابن مسعود موقوفا قال إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا صاح وقال يا ويله يا 
  جد فعصيت فلي النار ويل الشيطان أمر اهللا ابن آدم أن يسجد وله اجلنة فأطاع وأمرين أن أس

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه رأى رؤيا أنه يكتب ص فلما بلغ إىل سجدهتا قال رأى الدواة  - ٢٢١٨
  والقلم وكل شيء حبضرته انقلب ساجدا 

  قال فقصصتها على النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يزل يسجد هبا 
  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح 

رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إين رأيت يف  وعن ابن عباس
هذه الليلة فيما يرى النائم كأين أصلي خلف شجرة فرأيت كأين قرأت سجدة فرأيت الشجرة كأهنا تسجد 

عندك ذخرا وضع عين هبا لسجودي فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول اللهم اكتب يل هبا عندك أجرا واجعلها يل 
  وزرا واقبلها مين كما تقبلت من عبدك داود 

قال ابن عباس فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل 
  عن كالم الشجرة 

  رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 
مد بن يزيد بن خنيس عن احلسن بن حممد بن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن ابن جريج قال احلافظ رووه كلهم عن حم

  عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس وقال الترمذي حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه انتهى 
  واحلسن قال بعضهم مل يرو عنه غري حممد بن يزيد وقال العقيلي ال يتابع على حديثه 

أبو يعلى والطرباين من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال رأيت فيما يرى النائم كأين  ورواه - ٢٢٢٠
  حتت شجرة وكأن الشجرة تقرأ ص فلما أتت على السجدة سجدت فقالت يف سجودها اللهم اغفر يل هبا 

فغدوت على رسول اللهم حط عين هبا وزرا وأحدث يل هبا شكرا وتقبلها مين كما تقبلت من عبدك داود سجدته 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فقال سجدت يا أبا سعيد قلت ال قال فأنت أحق بالسجود من الشجرة مث قرأ 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سورة ص مث أتى على السجدة فسجد وقال يف سجوده ما قالت الشجرة يف 
  سجودها 

  ويف إسناده ميان بن نصر ال أعرفه 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كتبت عنده سورة النجم فلما بلغ السجدة و - ٢٢٢١

  سجد وسجدنا معه وسجدت الدواة والقلم 
  رواه البزار بإسناد جيد 

  الترهيب من نسيان القرآن بعد تعلمه وما جاء فيمن ليس يف جوفه منه شيء 
  ل قال رسول اهللا إن الذي ليس يف عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قا - ٢٢٢٢



  جوفه شيء من القرآن كلبيت اخلرب 
رواه الترمذي واحلاكم كالمها من طريق قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

  وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
  ليس فيه شيء من كتاب اهللا  وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال إن أصغر البيوت بيت - ٢٢٢٣

  رواه احلاكم موقوفا وقال رفعه بعضهم 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرضت علي أجور أميت حىت القذاة  - ٢٢٢٤

 خيرجها الرجل من املسجد وعرضت علي ذنوب أميت فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل مث
  نسيها 

  رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه كلهم من رواية املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن أنس 
  قال احلافظ وتقدم الكالم عليه يف تنظيف املساجد 

 وعن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من امرىء يقرأ القرآن - ٢٢٢٥
  مث ينساه إال لقي اهللا أجذم 

  رواه أبو داود عن يزيد بن أيب زياد عن عيسى بن فائد عن سعد 
قال احلافظ ويزيد بن أيب زياد هو اهلامشي موالهم كنيته أبو عبد اهللا يأيت الكالم عليه ومع هذا فعيسى بن فائد إمنا 

  روى عمن مسع سعدا 
  قال عبد الرمحن بن أيب حامت وغريه 

طايب قال أبو عبيد األجذم املقطوع اليد وقال ابن قتيبة األجذم هاهنا اجملذوم وقال ابن األعرايب معناه أنه قال اخل
يلقى اهللا تعاىل خايل اليدين من اخلري كىن باليد عما حتويه اليد وقال آخر معناه ال حجة له وقد رويناه عن سويد بن 

  غفلة 
   الترغيب يف دعاء يدعى به حلفظ القرآن - ٣

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه علي بن أيب  - ٢٢٢٦
  طالب رضي اهللا عنه فقال بأيب أنت تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدين 

 هبن وينفع هبن من أقدر عليه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا احلسن أفال أعلمك كلمات ينفعك اهللا
  علمته ويثبت ما تعلمت يف صدرك قال أجل يا رسول اهللا فعلمين 

قال إذا كان ليلة اجلمعة فإن استطعت أن تقوم يف ثلث الليل اآلخر فإهنا ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب فقد 
إن مل تستطع فقم يف وسطها يقول حىت تأيت ليلة اجلمعة ف ٨٩قال أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ريب يوسف 

فإن مل تستطع فقم يف أوهلا فصل أربع ركعات تقرأ يف الركعة األوىل بفاحتة الكتاب وسورة يس ويف الركعة الثانية 
بفاحتة الكتاب وحم الدخان ويف الركعة الثالثة بفاحتة الكتاب وامل تنزيل السجدة ويف الركعة الرابعة بفاحتة الكتاب 

ا فرغت من التشهد فامحد اهللا وأحسن الثناء على اهللا وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيني وتبارك املفصل فإذ
واستغفر للمؤمنني واملؤمنات وإلخوانك الذين سبقوك باإلميان مث قل يف آخر ذلك اللهم ارمحين بترك املعاصي أبدا 

  عين  ما أبقيتين وارمحين أن أتكلف ما ال يعنيين وارزقين حسن النظر فيما يرضيك
اللهم بديع السموات واألرض ذا اجلالل واإلكرام والعزة اليت ال ترام أسألك يا أهللا يا رمحن جباللك ونور وجهك 

أن تلزم قليب حفظ كتابك كما علمتين وارزقين أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عين اللهم بديع السموات 



  واألرض ذا اجلالل واإلكرام والعزة اليت ال ترام 
ك يا أهللا يا رمحن جباللك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساين وأن تفرج به عن قليب وأن أسأل

تشرح به صدري وأن تستعمل به بدين فإنه ال يعينين على احلق غريك وال تؤتينيه إال أنت وال حول وال قوة إال باهللا 
أو سبعا جتاب بإذن اهللا والذي بعثين باحلق ما أخطأ مؤمنا العلي العظيم يا أبا احلسن تفعل ذلك ثالث مجع أو مخسا 

  قط 
قال ابن عباس رضي اهللا عنهما فواهللا ما لبث علي إال مخسا أو سبعا حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 

نفسي تفلنت  مثل ذلك اجمللس فقال يا رسول اهللا إين كنت فيما خال ال آخذ إال أربع آيات وحنوها فإذا قرأهتن على
وأنا أتعلم اليوم أربعني آية وحنوهن فإذا قرأهتن على نفسي فكأمنا كتاب اهللا بني عيين ولقد كنت أمسع احلديث فإذا 

رددته تفلت وأنا اليوم أمسع األحاديث فإذا حتدثت هبا مل أخرم منها حرفا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند 
  حلسن ذلك مؤمن ورب الكعبة يا أبا ا

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث الوليد بن مسلم 

ورواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما إال أنه قال يقرأ يف الثانية بالفاحتة وامل السجدة ويف الثالثة بالفاحتة 
  والدخان عكس ما يف الترمذي وقال يف الدعاء وأن تشغل به بدين 

  و كذلك يف بعض نسخ الترمذي ومعنامها واحد ويف بعضها وأن تغسل مكان وأن تستعمل وه
  قال اململي رضي اهللا عنه طريق أسانيد هذا احلديث جيدة ومتنه غريب جدا واهللا أعلم 

  الترغيب يف تعاهد القرآن وحتسني الصوت به  - ٤
ا مثل صاحب القرآن كمثل عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إمن - ٢٢٢٧

  اإلبل املعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت 
  رواه البخاري ومسلم 

  وزاد مسلم يف رواية وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا مل يقم به نسيه 
و سلم بئسما الحدهم يقول  وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه - ٢٢٢٨

  نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها 
  رواه البخاري هكذا ومسلم موقوفا 

وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي  - ٢٢٢٩
  ه هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها نفس حممد بيد

  رواه مسلم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما أذن اهللا لشيء كما أذن لنيب حسن  - ٢٢٣٠

  الصوت يتغىن بالقرآن جيهر به 
  رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي 

  استمع لشيء من كالم الناس كما استمع اهللا إىل  قال احلافظ أذن بكسر الذال أي ما

  من يتغىن بالقرآن أي حيسن به صوته 
  وذهب سفيان بن عيينة وغريه إىل أنه من االستغناء وهو مردود 



وروى ابن جرير الطربي هذا احلديث بإسناد صحيح وقال فيه ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب حسن  - ٢٢٣١
  الترمن بالقرآن 

وى اإلمام أمحد وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم والبيهقي عن فضالة بن عبيد أن النيب ور - ٢٢٣٢
  صلى اهللا عليه و سلم قال هللا أشد أذنا للرجل احلسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إىل قينته 

  وقال احلاكم صحيح على شرطهما 
  ون هي األمة املغنية القينة بفتح القاف وإسكان الياء املثناة حتت بعدمها ن

  وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينوا القرآن بأصواتكم  - ٢٢٣٣
  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 

  قال اخلطايب معناه زينوا أصواتكم بالقرآن 
كما قالوا عرضت الناقة على احلوض أي هكذا فسره غري واحد من أئمة احلديث وزعموا أنه من باب املقلوب 

عرضت احلوض على الناقة وكقوهلم إذا طلعت الشعرى واستوى العود على احلرباء أي استوت احلرباء على العود 
  مث روى بإسناده عن شعبة قال هناين أيوب أن أحدث زينوا القرآن بأصواتكم 

ن وهو الصحيح أخربناه حممد بن هاشم حدثنا قال ورواه معمر عن منصور عن طلحة فقدم األصوات على القرآ
الديري عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء أن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن واملعىن اشغلوا أصواتكم بالقرآن واهلجوا به واختذوه شعارا وزينة 
  انتهى 
وروي عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن هذا  - ٢٢٣٤

  القرآن نزل حبزن فإذا قرأمتوه فابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن مل يتغن بالقرآن فليس منا 
  رواه ابن ماجه 

  اهللا عليه و سلم إن من أحسن الناس  وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى - ٢٢٣٥

  صوتا بالقرآن الذي إذا مسعتموه يقرأ حسبتموه خيشى اهللا 
  رواه ابن ماجه أيضا 

وعن ابن أيب مليكة قال قال عبيد اهللا بن أيب يزيد رضي اهللا عنهما مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حىت دخل بيته  - ٢٢٣٦
  عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس منا من مل يتغن بالقرآن فدخلنا عليه فإذا رجل رث اهليئة يقول مس

  قال فقلت البن أيب مليكة يا أبا حممد أرأيت إن مل يكن حسن الصوت قال حيسنه ما استطاع 
  ورواه أبو داود واملرفوع منه يف الصحيحني من حديث أيب هريرة 

  ها الترغيب يف قراءة سورة الفاحتة وما جاء يف فضل - ٥
عن أيب سعيد بن املعلى رضي اهللا عنه قال كنت أصلي باملسجد فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٢٣٧

فلم أجبه مث أتيته فقلت يا رسول اهللا إين كنت أصلي فقال أمل يقل اهللا تعاىل استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم 
لقرآن قبل أن خترج من املسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن مث قال ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف ا ٤٢األنفال 

  خنرج قلت يا رسول اهللا إنك قلت ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن 
  قال احلمد هللا رب العاملني هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته 

  رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه 



امسه وقيل امسه رافع بن أوس وقيل احلارث بن نفيع بن املعلى ورجحه أبو عمر  قال احلافظ أبو سعيد هذا ال يعرف
  النمري وقيل غري ذلك واهللا أعلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج على أيب بن كعب فقال يا أيب  - ٢٢٣٨
 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال السالم وهو يصلي فالتفت أيب فلم جيبه وصلى أيب فخفف مث انصرف إىل

عليك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليك السالم ما منعك يا أيب أن جتيبين إذ دعوتك فقال 
  يا رسول اهللا إين كنت يف الصالة 

  قال فلم جتد فيما أوحى اهللا إيل 

  م قال بلى وال أعود إن شاء اهللا أن استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييك
قال أحتب أن أعلمك سورة مل ينزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها قال نعم يا رسول 
اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف تقرأ يف الصالة قال فقرأ أم القرآن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ذي نفسي بيده ما أنزل اهللا يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها وإهنا سبع من و سلم وال
  املثاين والقرآن العظيم الذي أعطيته 

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم باختصار عن أيب 
  يح على شرط مسلم هريرة عن أيب وقال احلاكم صح

وعن أنس رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مسري فنزل ونزل رجل إىل جانبه قال  - ٢٢٣٩
  فالتفت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أال أخربك بأفضل القرآن قال بلى 

  ل صحيح على شرط مسلم رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقا ٢فتال احلمد هللا رب العاملني الفاحتة 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا تعاىل قسمت  - ٢٢٤٠

  الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل 
قال الرمحن  ويف رواية فنصفها يل ونصفها لعبدي فإذا قال العبد احلمد هللا رب العاملني قال اهللا محدين عبدي فإذا

الرحيم قال أثىن علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال جمدين عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعني قال هذا 
بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم 

  وال الضالني 
  ل قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأ

  رواه مسلم 
  قوله قسمت الصالة يعين القراءة بدليل تفسريه هبا وقد تسمى القراءة صالة لكوهنا جزءا من أجزائها واهللا أعلم 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بينما جربائيل عليه السالم قاعد عند النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع نقيضا من 
لسماء فتح مل يفتح قط إال اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إىل األرض فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من ا

مل ينزل قط إال اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن 
  تقرأ حبرف منهما إال أعطيته 

  رواه مسلم والنسائي واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
  لنقيض باملعجمة هو الصوت ا



وعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أعطيت مكان التوراة  - ٢٢٤٢
  السبع وأعطيت مكان الزبور املئني وأعطيت مكان اإلجنيل املثاين وفضلت باملفصل 

  رواه أمحد ويف إسناده عمران القطان 
  البقرة وآل عمران وما جاء فيمن قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها  الترغيب يف قراءة سورة - ٦

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان  - ٢٢٤٣
  يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 

  رواه مسلم والنسائي والترمذي 
يسار رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال البقرة سنام القرآن وذروته وعن معقل بن  - ٢٢٤٤

من حتت العرش فوصلت  ٥٥٢نزل مع كل آية منها مثانون ملكا واستخرجت اهللا ال إله إال هو احلي القيوم البقرة 
  خرة إال غفر له هبا أو فوصلت بسورة البقرة ويس قلب القرآن ال يقرؤها رجل يريد اهللا والدار اآل
  رواه أمحد عن رجل عن معقل وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه منه ذكر يس 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بينما جربائيل عليه السالم قاعد عند النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٢٤٥
اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك  مسع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح مل يفتح قط إال

  نزل إىل األرض مل ينزل قط إال اليوم فسلم وقال 

  أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حبرف منهما إال أعطيته 
  رواه مسلم والنسائي واحلاكم وتقدم 

نه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اقرؤوا القرآن وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا ع - ٢٢٤٦
  فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا الصحابه 

اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو غيايتان أو كأهنما فرقان من 
  إن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة طري صواف حتاجان عن أصحاهبما اقرؤوا سورة البقرة ف

  قال معاوية بن سالم بلغين أن البطلة السحرة 
  رواه مسلم 

الغيايتان مثىن غياية بغني معجمة وياءين مثناتني حتت وهي كل شيء أظل اإلنسان فوق رأسه كالسحابة والغاشية 
  وحنومها 

  وفرقان أي قطعتان 
 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكل شيء سنام وإن سنام وعن أيب هريرة رضي اهللا - ٢٢٤٧

  القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن 
  رواه الترمذي عن حكيم بن جبري عن أيب صاحل عن أيب هريرة وقال حديث غريب 

آن ال تقرأ يف بيت وفيه شيطان إال ورواه احلاكم من هذه الطريق أيضا ولفظه سورة البقرة فيها آية سيدة آي القر
  خرج منه آية الكرسي 
  وقال صحيح اإلسناد 

وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن لكل شيء سناما وإن  - ٢٢٤٨
را مل يدخل الشيطان سنام القرآن سورة البقرة من قرأها يف بيته ليال مل يدخل الشيطان بيته ثالث ليال ومن قرأها هنا



  بيته ثالثة أيام 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال اقرؤوا سورة البقرة يف بيوتكم فإن الشيطان ال يدخل بيتا يقرأ فيه  - ٢٢٤٩
  سورة البقرة 

  رواه احلاكم موقوفا هكذا وقال صحيح على شرطهما 
  عن أيب األحوص عن عبد اهللا فرفعه ورواه عن زائدة عن عاصم بن أيب النجود 

  قال احلافظ وهذا إسناد حسن مبا تقدم واهللا أعلم 

وعن أسيد بن حضري رضي اهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ مسعت وجبة من خلفي 
التفت فإذا مثل املصباح مدىل بني فظننت أن فرسي انطلق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقرأ أبا عتيك ف

السماء واألرض ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اقرأ أبا عتيك فقال يا رسول اهللا فما استطعت أن أمضي 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك املالئكة تنزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب 

  يحه ورواه البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد بنحوه وتقدم رواه ابن حبان يف صح
وعن النواس بن مسعان رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يؤتى بالقرآن يوم  - ٢٢٥١

القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به يف الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب هلما رسول اهللا صلى اهللا 
  يه و سلم ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد عل

  قال كأهنما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق أو كأهنما فرقان من طري صواف حياجان عن صاحبهما 
  رواه مسلم والترمذي وقال حديث حسن غريب 

يشبه من  ومعىن هذا احلديث عند أهل العلم أنه جييء ثواب قراءته كذا فسر بعض أهل العلم هذا احلديث وما
األحاديث أنه جييء ثواب قراءة القرآن ويف حديث نواس يعين هذا ما يدل على ما فسروا إذ قال وأهله الذين 

  كانوا يعملون به يف الدنيا ففي هذا داللة على أنه جييء ثواب العمل انتهى 
  يضيء  قوله بينهما شرق هو بفتح املعجمة وقد تكسر وبسكون الراء بعدمها قاف أي بينهما فرق

وعن ابن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنه مرفوعا تعلموا البقرة وآل عمران فإهنما الزهراوان يظالن  - ٢٢٥٢
  صاحبهما يوم القيامة كأهنما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طري صواف 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
 صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا كتب كتابا قبل أن وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما عن النيب - ٢٢٥٣

  خيلق السموات واألرض بألفي عام أنزل منه آيتني ختم هبما سورة البقرة ال يقرآن يف دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان 
  رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب 

  آن يف بيت فيقربه شيطان ثالث ليال والنسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم إال أن عنده وال يقر
  وقال صحيح على شرط مسلم 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا ختم سورة البقرة بآيتني  - ٢٢٥٤
  أعطانيهما من كنزه الذي حتت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإهنما صالة وقرآن ودعاء 

  اكم وقال صحيح على شرط البخاري رواه احل



قال احلافظ معاوية بن صاحل مل حيتج به البخاري إمنا احتج به مسلم ويأيت الكالم عليه ورواه أبو داود يف مراسيله 
  عن جبري بن نفري 

وعن عبيد بن عمري رضي اهللا عنه أنه قال لعائشة رضي اهللا عنها أخربينا بأعجب شيء رأيته من رسول  - ٢٢٥٥
   صلى اهللا عليه و سلم قال فسكتت مث قالت ملا كان ليلة من الليايل قال يا عائشة ذريين أتعبد الليلة لريب اهللا

  قلت واهللا إين أحب قربك وأحب ما يسرك 
  قالت فقام فتطهر مث قام يصلي 

  قالت فلم يزل يبكي حىت بل حجره 
  يته قالت وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى اهللا عليه و سلم حىت بل حل

قالت مث بكى حىت بل األرض فجاء بالل يؤذنه بالصالة فلما رآه يبكي قال يا رسول اهللا تبكي وقد غفر اهللا لك ما 
  تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفال أكون عبدا شكورا 

  ا اآلية كله ٤٦١لقد نزلت علي الليلة آية ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها إن يف خلق السموات واألرض البقرة 
  رواه ابن حبان يف صحيحه وغريه 

وروى ابن أيب الدنيا عن سفيان يرفعه قال من قرأ آخر آل عمران ومل يتفكر فيها ويله فعد بأصابعه  - ٢٢٥٦
  عشرا 

  الترغيب يف قراءة آية الكرسي وما جاء يف فضلها  - ٧
  انت جتيء الغول فتأخذ منه عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أنه كانت له سهوة فيها متر وك - ٢٢٥٧

  قال فشكا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فقال اذهب فإذا رأيتها فقل باسم اهللا أجييب رسول اهللا قال فأخذها فحلفت أن ال تعود فأرسلها فجاء إىل رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم فقال ما فعل 

  أسريك قال حلفت أن ال تعود 
  للكذب  قال كذبت وهي معاودة

قال فأخذها مرة أخرى فحلفت أن ال تعود فأرسلها فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما فعل أسريك قال 
حلفت أن ال تعود فقال كذبت وهي معاودة للكذب فأخذها فقال ما أنا بتاركك حىت أذهب بك إىل النيب صلى اهللا 

اقرأها يف بيتك فال يقربك شيطان وال غريه فجاء إىل النيب عليه و سلم فقالت إين ذاكرة لك شيئا آية الكرسي 
  صلى اهللا عليه و سلم فقال ما فعل أسريك قال فأخربه مبا قالت 

  قال صدقت وهي كذوب 
رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وتقدم حديث أيب هريرة فيما يقوله إذا أوى إىل فراشه وستأيت أحاديث يف 

  لوات إن شاء اهللا فضلها فيما يقوله دبر الص
السهوة بفتح السني املهملة هي الطاق يف احلائط يوضع فيها الشيء وقيل هي الصفة وقيل املخدع بني البيتني وقيل 

  هو شيء شبيه بالرف وقيل بيت صغري كاخلزانة الصغرية 
ذا احلديث قال اململي كل واحد من هؤالء يسمى السهوة ولفظ احلديث حيتمل الكل ولكن ورد يف بعض طرق ه

  ما يرجح األول 
  والغول بضم الغني املعجمة هو شيطان يأكل الناس وقيل هو من يتلون من اجلن 



وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أن أباه أخربه أنه كان هلم جرين فيه متر وكان مما يتعاهد فيجده ينقص  - ٢٢٥٨
  فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغالم احملتلم 

فرد عليه السالم فقلت ما أنت جن أم إنس قال جن فقلت ناولين يدك فإذا يد كلب وشعر كلب فقلت  قال فسلم
هذا خلق اجلن فقال لقد علمت اجلن أن ما فيهم من هو أشد مين فقلت ما حيملك على ما صنعت قال بلغين أنك 

  ية آية الكرسي حتب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك فقلت ما الذي حيرزنا منكم قال هذه اآل
  قال فتركته وغدا أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فقال صدق اخلبيث 

  رواه ابن حبان يف صحيحه وغريه 
  اجلرين بفتح اجليم وكسر الراء هو البيدر 

  وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا املنذر أتدري  - ٢٢٥٩

أي آية من كتاب اهللا معك أعظم قال قلت اهللا ورسوله أعلم قال يا أبا املنذر أي آية من كتاب اهللا معك أعظم 
   ٥٥٢قلت اهللا ال إله إال هو احلي القيوم البقرة 

  قال فضرب يف صدري وقال ليهنك العلم أبا املنذر 
  رواه مسلم وأبو داود 

مسلم وزاد والذي نفسي بيده إن هلذه اآلية لسانا وشفتني تقدس امللك  ورواه أمحد وابن أيب شيبة يف كتابه بإسناد
  عند ساق العرش 

  وتقدم حديث أيب هريرة لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن 
  آية الكرسي  ولفظ احلاكم سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن ال تقرأ يف بيت وفيه شيطان إال خرج منه

  الترغيب يف قراءة سورة الكهف أو عشر من أوهلا أو عشر من آخرها  - ٨
عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من حفظ عشر آيات من سورة  - ٢٢٦٠

  الكهف عصم من الدجال 
  جال رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وعندمها عصم من فتنة الد

  وهو كذا يف بعض نسخ مسلم 
  ويف رواية ملسلم وأيب داود من آخر سورة الكهف 

  ويف رواية للنسائي من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف 
  ورواه الترمذي ولفظه من قرأ ثالث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال 

عليه و سلم قال من قرأ الكهف كما أنزلت  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا - ٢٢٦١
  كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إىل مكة 

  ومن قرأ عشر آيات من آخرها مث خرج 

الدجال مل يسلط عليه ومن توضأ مث قال سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب يف رق 
  مث طبع بطابع فلم يكسر إىل يوم القيامة 

  واه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم وذكر أن ابن مهدي وقفه على الثوري عن أيب هاشم الروماين ر
  قال احلافظ وتقدم باب يف فضل قراءهتا يوم اجلمعة وليلة اجلمعة يف كتاب اجلمعة 



  الترغيب يف قراءة سورة يس وما جاء يف فضلها  - ٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قلب القرآن يس ال يقرؤها عن معقل بن يسار رضي اهللا عنه أن رسول  - ٢٢٦٢

  رجل يريد اهللا والدار اآلخرة إال غفر اهللا له اقرؤوها على موتاكم 
  رواه أمحد وأبو داود والنسائي واللفظ له وابن ماجه واحلاكم وصححه 

ب القرآن يس ال يقرؤها عن معقل بن يسار رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قل - ٢٢٦٢
  رجل يريد اهللا والدار اآلخرة إال غفر اهللا له اقرؤوها على موتاكم 

  رواه أمحد وأبو داود والنسائي واللفظ له وابن ماجه واحلاكم وصححه 
وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن لكل شيء قلبا وقلب  - ٢٢٦٣

  رأ يس كتب اهللا بقراءهتا قراءة القرآن عشر مرات القرآن يس ومن ق
  زاد يف رواية دون يس 

  رواه الترمذي وقال حديث غريب 
وعن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ يس يف ليلة ابتغاء وجه اهللا  - ٢٢٦٤
  غفر له 

  رواه مالك وابن السين وابن حبان يف صحيحه 
  ي رضي اهللا عنه ويأيت يف باب ما يقوله بالليل والنهار غري خمتص بصباح وال مساء ذكر سورة الدخان قال اململ

  الترغيب يف قراءة سورة تبارك الذي بيده امللك  - ١٠
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن سورة يف القرآن ثالثون آية شفعت  - ٢٢٦٥

  له وهي تبارك الذي بيده امللك لرجل حىت غفر 
  رواه أبو داود والترمذي وحسنه 

  واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ضرب بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم خباءه على  - ٢٢٦٦

قرب إنسان يقرأ سورة امللك حىت ختمها فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا  قرب وهو ال حيسب أنه قرب فإذا
رسول اهللا ضربت خبائي على قرب وأنا ال أحسب أنه قرب فإذا قرب إنسان يقرأ سورة امللك حىت ختمها فقال النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم هي املانعة 
  هي املنجية تنجيه من عذاب القرب 

  قال حديث غريب رواه الترمذي و
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وددت أهنا يف قلب كل مؤمن  - ٢٢٦٧

  يعين تبارك الذي بيده امللك 
  رواه احلاكم وقال هذا إسناده عند اليمانيني صحيح 

ؤتى رجاله فتقول ليس لكم على ما وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال يؤتى الرجل يف قربه فت - ٢٢٦٨
قبلي سبيل كان يقرأ سورة امللك مث يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ 
يف سورة امللك مث يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ يف سورة امللك فهي املانعة متنع 

  التوراة سورة امللك من قرأها يف ليلة فقد أكثر وأطيب عذاب القرب وهي يف 



رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد وهو يف النسائي خمتصر من قرأ تبارك الذي بيده امللك كل ليلة منعه اهللا عز و 
جل  جل هبا من عذاب القرب وكنا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نسميها املانعة وإهنا يف كتاب اهللا عز و

  سورة من قرأ هبا يف كل ليلة فقد أكثر وأطاب 
  الترغيب يف قراءة إذا الشمس كورت وما يذكر معها  - ١١

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ينظر إىل يوم القيامة  - ٢٢٦٩
  ت و إذا السماء انشقت كأنه رأي العني فليقرأ إذا الشمس كورت و إذا السماء انفطر

  رواه الترمذي وغريه 
  قال اململي رضي اهللا عنه مل يصف الترمذي هذا احلديث حبسن وال بغرابة 

  الترغيب يف قراءة إذا زلزلت وما يذكر معها  - ١٢
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن  - ٢٢٧٠

  قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن و قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن و 

  وإسناده متصل ورواته ثقات مشهورون ورواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
رواه الترمذي واحلاكم كالمها عن ميان بن املغرية العنزي حدثنا عطاء عن ابن عباس وقال الترمذي حديث غريب 

  ميان بن املغرية وقال احلاكم صحيح اإلسناد ال نعرفه إال من حديث 
وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا  - ٢٢٧١

  فالن قال ال واهللا يا رسول اهللا وال عندي ما أتزوج به قال أليس معك قل هو اهللا أحد قال بلى 
  قال ثلث القرآن 

  جاء نصر اهللا والفتح قال بلى قال أليس معك إذا 
  قال ربع القرآن 

  قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى 
  قال ربع القرآن 

  قال أليس معك إذا زلزلت األرض قال بلى 
  قال ربع القرآن تزوج تزوج 

  رواه الترمذي عن سلمة بن وردان عن أنس وقال هذا حديث حسن انتهى 
  يف كتاب التمييز وسلمة يأيت الكالم عليه إن شاء اهللا تعاىل  وقد تكلم يف هذا احلديث مسلم

  الترغيب يف قراءة أهلاكم التكاثر  - ١٣
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف  - ٢٢٧٢

  أهلاكم التكاثر  آية كل يوم قالوا ومن يستطيع ذلك قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ
  رواه احلاكم عن عقبة بن حممد عن نافع عن ابن عمر ورجال إسناده ثقات إال أن عقبة ال أعرفه 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أقبلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسمع رجال يقرأ قل هو  - ٢٢٧٣
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجبت  اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد



الترغيب يف قراءة قل هو اهللا أحد فسألته ماذا يا رسول اهللا فقال اجلنة فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إىل الرجل 
  فأبشره مث فرقت أن يفوتين الغداء مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ذهبت إىل الرجل فوجدته قد ذهب 

واللفظ له والترمذي وليس عنده قول أيب هريرة فأردت إىل آخره وقال حديث حسن صحيح غريب  رواه مالك
  والنسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  فرقت بكسر الراء أي خفت 
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احشدوا فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن  - ٢٢٧٤

  خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقرأ قل هو اهللا أحد مث دخل فحشد من حشد مث 
فقال بعضنا لبعض إنا نرى هذا خربا جاءه من السماء فذلك الذي أدخله مث خرج نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فقال إين قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن أال إهنا تعدل ثلث القرآن 
  رواه مسلم والترمذي 

يب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ثلث وعن أ - ٢٢٧٥
  القرآن 

  قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن 
  ويف رواية قال إن اهللا عز و جل جزأ القرآن بثالثة أجزاء فجعل قل هو اهللا أحد جزءا من أجزاء القرآن 

  رواه مسلم 
وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة  - ٢٢٧٦

  ثلث القرآن من قرأ اهللا الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رجال مسع رجال يقرأ  - ٢٢٧٧

قل هو اهللا أحد يرددها فلما أصبح جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقاهلا فقال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن 

  رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي 
  أخو أيب سعيد اخلدري من أمه  قال احلافظ والرجل القارىء هو قتادة بن النعمان

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل من أصحابه هل  - ٢٢٧٨
  تزوجت قال ال واهللا يا رسول اهللا 

  وما عندي ما أتزوج به قال أليس معك قل هو اهللا أحد قال بلى 
  قال ثلث القرآن 

  قدم رواه الترمذي وقال حديث حسن وت
وروي عن معاذ بن أنس اجلهين رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ قل هو  - ٢٢٧٩

اهللا أحد حىت خيتمها عشر مرات بىن اهللا له قصرا يف اجلنة فقال عمر بن اخلطاب إذا نستكثر يا رسول اهللا فقال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا أكثر وأطيب 

  أمحد  رواه
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث رجال على سرية وكان يقرأ الصحابه يف  - ٢٢٨٠



صالهتم فيختم ب قل هو اهللا أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال سلوه الي شيء يصنع 
  هبا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربوه أن اهللا حيبه ذلك فسألوه فقال الهنا صفة الرمحن وأنا أحب أن أقرأ 

  رواه البخاري ومسلم والنسائي 
ورواه البخاري أيضا والترمذي عن أنس أطول منه وقال يف آخره فلما أتاهم النيب صلى اهللا عليه و  - ٢٢٨١

ك على لزوم هذه السورة يف كل سلم أخربوه اخلرب فقال يا فالن ما مينعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حيمل
  ركعة فقال إين أحبها فقال حبك إياها أدخلك اجلنة 

قال احلافظ ويف باب ما يقوله دبر الصلوات وغريه أحاديث من هذا الباب وتقدم أيضا أحاديث تتضمن فضلها يف 
  أبواب متفرقة 

و سلم أمل تر آيات أنزلت الليلة مل ير  عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه - ٢٢٨٢
  مثلهن قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس 

  الترغيب يف قراءة املعوذتني 
رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود ولفظه قال كنت أقود برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السفر فقال 

  ل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس يا عقبة أال أعلمك خري سورتني قرئتا فعلمين ق
  فذكر احلديث 

ويف رواية اليب داود قال بينما أنا أسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني اجلحفة واألبواء إذ  - ٢٢٨٣
غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس 

  ا عقبة تعوذ هبما فما تعوذ متعوذ مبثلهما ويقول ي
  قال ومسعته يؤمنا هبما يف الصالة 

ورواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه قلت يا رسول اهللا أقرئين آيا من سورة هود وآيا من سورة يوسف  - ٢٢٨٤
نده من أن تقرأ قل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا عقبة بن عامر إنك لن تقرأ سورة أحب إىل اهللا وال أبلغ ع

  أعوذ برب الفلق 
  فإن استطعت أن ال تفوتك يف الصالة فافعل 

  ورواه احلاكم بنحو هذه 
  وقال صحيح اإلسناد وليس عندمها ذكر قل أعوذ برب الناس 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقرأ يا جابر فقلت وما  - ٢٢٨٥
  أ بأيب أنت وأمي قال قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس فقرأهتما فقال اقرأ هبما ولن تقرأ مبثلهما أقر

  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه وسيأيت ذكرمها يف غري هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل 

  كتاب الذكر والدعاء الترغيب يف اإلكثار من ذكر اهللا سرا وجهرا

  وما جاء فيمن مل يكثر ذكر اهللا تعاىل  واملداومة عليه
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا أنا عند ظن عبدي يب  - ٢٢٨٦

وأنا معه إذا ذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي وإن ذكرين يف مإل ذكرته يف مإل خري منهم وإن تقرب إيل 



  ذراعا وإن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاين ميشي أتيته هرولة  شربا تقربت إليه
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 

  ورواه أمحد بنحوه بإسناد صحيح وزاد يف آخره قال قتادة واهللا أسرع باملغفرة 
يه و سلم قال اهللا جل ذكره ال يذكرين وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل - ٢٢٨٧

  عبد يف نفسه إال ذكرته يف مإل من مالئكيت وال يذكروين يف مإل إال ذكرته يف املال األعلى 
  رواه الطرباين بإسناد حسن 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا تبارك وتعاىل يا ابن آدم إذا  - ٢٢٨٨
  تين خاليا ذكرتك خاليا وإذا ذكرتين يف مإل ذكرتك يف مإل خري من الذين تذكرين فيهم ذكر

  رواه البزار بإسناد صحيح 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل يقول أنا مع عبدي إذا هو 
  ذكرين وحتركت يب شفتاه 

  حبان يف صحيحه  رواه ابن ماجه واللفظ له وابن
وعن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا إن شرائع اإلسالم قد كثرت فأخربين  - ٢٢٩٠

  بشيء أتشبث به قال ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا 
رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح 

  سناد اإل
  أتشبث به أي أتعلق 

وعن مالك بن خيامر أن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال هلم إن آخر كالم فارقت عليه رسول اهللا صلى  - ٢٢٩١
  اهللا عليه و سلم أن قلت أي األعمال أحب إىل اهللا قال أن متوت ولسانك رطب من ذكر اهللا 

   أنه قال أخربين بأفضل األعمال وأقرهبا إىل اهللا رواه ابن أيب الدنيا والطرباين واللفظ له والبزار إال
  وابن حبان يف صحيحه 

وعن أيب املخارق رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم مررت ليلة أسري يب برجل مغيب  - ٢٢٩٢
  يف نور العرش 

  قلت من هذا أهذا ملك قيل ال قلت نيب قيل ال 
  نيا لسانه رطب من ذكر اهللا وقلبه معلق باملساجد ومل يستسب لوالديه قلت من هو قال هذا رجل كان يف الد

  رواه ابن أيب الدنيا هكذا مرسال 
وعن سامل بن أيب اجلعد رضي اهللا عنه قال قيل اليب الدرداء رضي اهللا عنه إن رجال أعتق مائة نسمة قال  - ٢٢٩٣

الليل والنهار وأن ال يزال لسان أحدكم رطبا من إن مائة نسمة من مال رجل لكثري وأفضل من ذلك إميان ملزوم ب
  ذكر اهللا 

  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا بإسناد حسن 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أنبئكم خبري أعمالكم  - ٢٢٩٤

   وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري من إنفاق الذهب والورق



  وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى 
  قال ذكر اهللا 

  قال معاذ بن جبل ما شيء أجنى من عذاب اهللا من ذكر اهللا 
رواه أمحد بإسناد حسن وابن أيب الدنيا والترمذي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح اإلسناد ورواه 

  حديث معاذ بإسناد جيد إال أن فيه انقطاعا  أمحد أيضا من
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول إن لكل شيء  - ٢٢٩٥

  صقالة وإن صقالة القلوب ذكر اهللا وما من شيء أجنى من عذاب اهللا من ذكر اهللا 
  ب بسيفه حىت ينقطع قالوا وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال ولو أن يضر

  رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي من رواية سعيد بن سنان واللفظ له 
وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل أي العباد أفضل  - ٢٢٩٦

  درجة عند اهللا يوم القيامة قال الذاكرون اهللا كثريا 
ازي يف سبيل اهللا قال لو ضرب بسيفه يف الكفار واملشركني حىت ينكسر وخيتصب قال قلت يا رسول اهللا ومن الغ

  دما لكان الذاكرون اهللا كثريا أفضل منه درجة 
  رواه الترمذي وقال حديث غريب 

  ورواه البيهقي خمتصرا 
  قال قيل يا رسول اهللا أي الناس أعظم درجة قال الذاكرون اهللا 

هما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عجز منكم عن الليل أن وعن ابن عباس رضي اهللا عن - ٢٢٩٧
  يكابده وخبل باملال أن ينفقه وجنب عن العدو أن جياهده فليكثر ذكر اهللا 

رواه الطرباين والبزار واللفظ له ويف سنده أبو حيىي القتات وبقيته حمتج هبم يف الصحيح ورواه البيهقي من طريقه 
  أيضا 

ن جابر رضي اهللا عنه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما عمل آدمي عمال أجنى له من وع - ٢٢٩٨
  العذاب من ذكر اهللا تعاىل 

  قيل وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال أن يضرب بسيفه حىت ينقطع 
  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ورجاهلما رجال الصحيح 

احلارث األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا أوحى إىل حيىي بن زكريا وعن 
خبمس كلمات أن يعمل هبن ويأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن فكأنه أبطأ هبن فأتاه عيسى فقال إن اهللا أمرك خبمس 

ن ختربهم وإما أن أخربهم فقال يا أخي ال تفعل فإين كلمات أن تعمل هبن وتأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن فإما أ
  أخاف إن سبقتين هبن أن خيسف يب أو أعذب 

قال فجمع بين إسرائيل ببيت املقدس حىت امتأل املسجد وقعدوا على الشرفات مث خطبهم فقال إن اهللا أوحى إيل 
وا باهللا شيئا فإن مثل من أشرك باهللا خبمس كلمات أن أعمل هبن وآمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن أوالهن ال تشرك

  كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق مث أسكنه دارا 
فقال اعمل وارفع إيل فجعل يعمل ويرفع إىل غري سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك فإن اهللا خلقكم 

يقبل بوجهه إىل وجه عبده ما مل يلتفت  ورزقكم فال تشركوا به شيئا وإذا قمتم إىل الصالة فال تلتفتوا فإن اهللا



وأمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل يف عصابة معه صرة مسك كلهم حيب أن جيد رحيها وإن الصيام أطيب عند 
  اهللا من ريح املسك 

وأمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول هل 
  أفدي نفسي منكم وجعل يعطي القليل والكثري حىت فدى نفسه  لكم أن

وأمركم بذكر اهللا كثريا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا يف أثره حىت أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه 
  وكذلك العبد ال ينجو من الشيطان إال بذكر اهللا 

واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال احلديث رواه الترمذي والنسائي ببعضه وابن خزمية يف صحيحه 
  صحيح على شرط البخاري ومسلم 
  وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

قال كنا مع رسول  ٤٣وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال ملا نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة التوبة  - ٢٣٠٠
 الذهب والفضة لو علمنا أي املال خري اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت يف

  فنتخذه 
  فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه 

  رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن 

ي وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خري - ٢٣٠١
  الدنيا واآلخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البالء صابرا وزوجة ال تبغيه حوبا يف نفسها وماله 

  رواه الطرباين بإسناد جيد 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليذكرن اهللا أقوام يف  - ٢٣٠٢

  الدرجات العلى  الدنيا على الفرش املمهدة يدخلهم
  رواه ابن حبان يف صحيحه من طريق دراج عن أيب اهليثم 

وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر  - ٢٣٠٣
  اهللا مثل احلي وامليت 

  رواه البخاري ومسلم إال أنه قال مثل البيت الذي يذكر اهللا فيه 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أكثروا ذكر اهللا حىت  - ٢٣٠٤

  يقولوا جمنون 
  رواه أمحد وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

 ذكرا يقول وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذكروا اهللا - ٢٣٠٥
  املنافقون إنكم مراؤون 

  رواه الطرباين ورواه البيهقي عن أيب اجلوزاء مرسال 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسري يف طريق مكة فمر على  - ٢٣٠٦

  جبل يقال له مجدان فقال سريوا هذا مجدان سبق املفردون 
  ا رسول اهللا قال الذاكرون اهللا كثريا قالوا وما املفردون ي

رواه مسلم واللفظ له والترمذي ولفظه يا رسول اهللا وما املفردون قال املستهترون بذكر اهللا يضع الذكر عنهم 



  أثقاهلم فيأتون اهللا يوم القيامة خفافا 
  املفردون بفتح الفاء وكسر الراء 

  واملستهترون بفتح التاءين املثناتني فوق 

  لعون بالذكر املداومون عليه هم املو
  ال يبالون ما قيل فيهم وال ما فعل هبم 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الشيطان واضع خطمه على قلب  - ٢٣٠٧
  ابن آدم فإن ذكر اهللا خنس وإن نسي التقم قلبه 

  رواه ابن أيب الدنيا وأبو يعلى والبيهقي 
  خلاء املعجمة وسكون الطاء املهملة هو فمه خطمه بفتح ا

وروي عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من يوم وليلة إال وهللا عز و جل  - ٢٣٠٨
  فيه صدقة مين هبا على من يشاء من عباده وما من اهللا على عبد بأفضل من أن يلهمه ذكره 

  رواه ابن أيب الدنيا 
عن معاذ رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رجال سأله فقال أي اجملاهدين  وروي - ٢٣٠٩

أعظم أجرا قال أكثرهم هللا تبارك وتعاىل ذكرا قال فأي الصاحلني أعظم أجرا قال أكثرهم هللا تبارك وتعاىل ذكرا مث 
و سلم يقول أكثرهم هللا تبارك وتعاىل  ذكر الصالة والزكاة واحلج والصدقة كل ذلك ورسول اهللا صلى اهللا عليه

  ذكرا فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجل 
  رواه أمحد والطرباين 

وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن رجال يف حجره دراهم  - ٢٣١٠
  آخر يذكر اهللا كان الذاكر هللا أفضل يقسمها و

  ويف رواية ما صدقة أفضل من ذكر اهللا 
  روامها الطرباين ورواهتما حديثهم حسن 

وعن أم أنس رضي اهللا عنها أهنا قالت يا رسول اهللا أوصين قال اهجري املعاصي فإهنا أفضل اهلجرة  - ٢٣١١
  اهللا فإنك ال تأتني اهللا بشيء أحب إليه من كثرة ذكره وحافظي على الفرائض فإهنا أفضل اجلهاد وأكثري من ذكر 

  رواه الطرباين بإسناد جيد 
  ويف رواية هلما عن أم أنس واذكري اهللا كثريا فإنه أحب األعمال إىل اهللا أن تلقاه هبا 

  قال الطرباين أم أنس هذه يعين الثانية ليست أم أنس بن مالك 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس يتحسر أهل اجلنة إال على ساعة وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال 
  مرت هبم مل يذكروا اهللا تعاىل فيها 

رواه الطرباين عن شيخه حممد بن إبراهيم الصوري وال حيضرين فيه جرح وال عدالة وبقية إسناده ثقات معروفون 
  ورواه البيهقي بأسانيد أحدها جيد 

رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يكثر ذكر اهللا فقد وروي عن أيب هريرة  - ٢٣١٣
  برىء من اإلميان 



  رواه الطرباين يف األوسط والصغري وهو حديث غريب 
وروي عنه رضي اهللا عنه أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا يقول يا ابن آدم إنك إذا  - ٢٣١٤

  نسيتين كفرتين  ذكرتين شكرتين وإذا
  رواه الطرباين يف األوسط 

  الترغيب يف حضور جمالس الذكر واالجتماع على ذكر اهللا تعاىل  - ٢
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا مالئكة يطوفون يف الطرق  - ٢٣١٦

  هلموا إىل حاجتكم فيحفوهنم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا  يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون اهللا تنادوا
  قال فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكربونك وحيمدونك وميجدونك 

قال فيقول هل رأوين قال فيقولون ال واهللا يا رب ما رأوك قال فيقول فكيف لو رأوين قال يقولون لو رأوك كانوا 
  عبادة وأشد لك متجيدا وأكثر لك تسبيحا أشد لك 

  قال فيقول فما يسألوين قال يقولون يسألونك اجلنة قال فيقول وهل رأوها قال يقولون ال واهللا يا رب ما رأوها 
  قال فيقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أهنم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد هلا طلبا وأعظم فيها رغبة 

  ن قال يتعوذون من النار قال فمم يتعوذو
  قال فيقول وهل رأوها قال يقولون ال واهللا ما رأوها 

  قال فيقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد هلا خمافة 

  قال فيقول أشهدكم أين قد غفرت هلم قال يقول ملك من املالئكة فيهم فالن ليس منهم إمنا جاء حلاجة 
  لقوم ال يشقى هبم جليسهم قال هم ا

  رواه البخاري واللفظ له ومسلم 
ولفظه قال إن هللا تبارك وتعاىل مالئكة سيارة فضالء يبتغون جمالس الذكر فإذا وجدوا جملسا فيه ذكر قعدوا معهم 

  وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حىت ميلؤوا ما بينهم وبني السماء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إىل السماء 
فيسأهلم اهللا عز و جل وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك يف األرض يسبحونك ويكربونك قال 

  ويهللونك وحيمدونك ويسألونك 
  قال فما يسألوين قالوا يسألونك جنتك 

  قال وهل رأوا جنيت قالوا ال يا رب 
  ن نارك يا رب قال وكيف لو رأوا جنيت قالوا ويستجريونك قال ومم يستجريوين قالوا م

  قال وهل رأوا ناري قالوا ال يا رب 
  قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك 

  قال فيقول قد غفرت هلم وأعطيتهم ما سألوا وأجرهتم مما استجاروا 
  قال يقولون رب فيهم فالن عبد خطاء إمنا مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم ال يشقى هبم جليسهم 

وعن معاوية رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما  - ٢٣١٧
  أجلسكم قالوا جلسنا نذكر اهللا وحنمده على ما هدانا لإلسالم ومن به علينا 

اين جربائيل قال آهللا ما أجلسكم إال ذلك قالوا آهللا ما أجلسنا إال ذلك قال أما إين مل أستحلفكم هتمة لكم ولكنه أت
  فأخربين أن اهللا عز و جل يباهي بكم املالئكة 



  رواه مسلم والترمذي والنسائي 
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يقول اهللا عز و جل يوم  - ٢٣١٨

  أهل جمالس الذكر القيامة سيعلم أهل اجلمع من أهل الكرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول اهللا قال 
  رواه أمحد وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه والبيهقي وغريهم 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كان عبد اهللا بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
 عليه و سلم عليه و سلم قال تعال نؤمن بربنا ساعة فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إىل النيب صلى اهللا

فقال يا رسول اهللا أال ترى إىل ابن رواحة يرغب عن إميانك إىل إميان ساعة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يرحم 
  اهللا ابن رواحة إنه حيب اجملالس اليت تتباهى هبا املالئكة 

  رواه أمحد بإسناد حسن 
و سلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون اهللا عز وعنه أيضا رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢٣٢٠

  و جل ال يريدون بذلك إال وجهه إال ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات 
رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح إال ميمون املرائي وأبو يعلى والبزار والطرباين ورواه البيهقي من حديث عبد 

  مغفل  اهللا بن
ورواه الطرباين عن سهل ابن احلنظلية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما جلس  - ٢٣٢١

  قوم جملسا يذكرون اهللا عز و جل فيه فيقومون حىت يقال هلم قوموا قد غفر اهللا لكم وبدلت سيئاتكم حسنات 
هللا عليه و سلم قال إن هللا سيارة من املالئكة يطلبون وروي عن أنس رضي اهللا عنه أيضا عن النيب صلى ا - ٢٣٢٢

حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا هبم مث يقفون وأيديهم إىل السماء إىل رب العزة تبارك وتعاىل فيقولون ربنا أتينا 
على عباد من عبادك يعظمون آالءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك حممد صلى اهللا عليه و سلم ويسألونك 

  رهتم ودنياهم فيقول اهللا تبارك وتعاىل غشوهم رمحيت فهم اجللساء ال يشقى هبم جليسهم آلخ
  رواه البزار 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم بعبد اهللا بن رواحة وهو يذكر  - ٢٣٢٣

أمرين اهللا أن أصرب نفسي معكم مث تال هذه اآلية  أصحابه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما إنكم املأل الذين
أما إنه ما جلس عدتكم  ٨٢واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي إىل قوله وكان أمره فرطا الكهف 

  إال جلس معهم عدهتم من املالئكة إن سبحوا اهللا تعاىل سبحوه وإن محدوا اهللا محدوه وإن كربوا اهللا كربوه مث 

إىل الرب جل ثناؤه وهو أعلم هبم فيقولون يا ربنا عبادك سبحوك فسبحنا وكربوك فكربنا ومحدوك  يصعدون
فحمدنا فيقول ربنا جل جالله يا مالئكيت أشهدكم أين قد غفرت هلم فيقولون فيهم فالن وفالن اخلطاء فيقول هم 

  القوم ال يشقى هبم جليسهم 
  رواه الطرباين يف الصغري 

هللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قلت يا رسول اهللا ما غنيمة جمالس الذكر قال غنيمة جمالس وعن عبد ا - ٢٣٢٤
  الذكر اجلنة 

  رواه أمحد بإسناد حسن 
وعن جابر رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أيها الناس إن هللا  - ٢٣٢٥



الذكر يف األرض فارتعوا يف رياض اجلنة قالوا وأين رياض اجلنة قال جمالس سرايا من املالئكة حتل وتقف على جمالس 
الذكر فاغدوا أو روحوا يف ذكر اهللا وذكروه أنفسكم من كان حيب أن يعلم منزلته عند اهللا فلينظر كيف منزلة اهللا 

  عنده فإن اهللا ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه 
  زار والطرباين واحلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح اإلسناد رواه ابن أيب الدنيا وأبو يعلى والب

قال اململي رضي اهللا عنه يف أسانيدهم كلها عمر موىل عفرة ويأيت الكالم عليه وبقية أسانيدهم ثقات مشهورون 
  حمتج هبم واحلديث حسن واهللا أعلم 

  الرتع هو األكل والشرب يف خصب وسعة 
 عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عن ميني الرمحن وعن عمرو بن عبسة رضي اهللا - ٢٣٢٦

وكلتا يديه ميني رجال ليسوا بأنبياء وال شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء 
  مبقعدهم وقرهبم من اهللا عز و جل 

على ذكر اهللا فينتقون أطايب الكالم كما ينتقي  قيل يا رسول اهللا من هم قال هم مجاع من نوازع القبائل جيتمعون
  آكل التمر أطايبه 

  رواه الطرباين وإسناده مقارب ال بأس به 
  مجاع بضم اجليم وتشديد امليم أي أخالط من قبائل شىت ومواضع خمتلفة 

تمعوا لذكر اهللا ال ونوازع مجع نازع وهو الغريب ومعناه أهنم مل جيتمعوا لقرابة بينهم وال نسب وال معرفة وإمنا اج
  غري 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليبعثن اهللا أقواما يوم القيامة يف وجوههم 
  النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء وال شهداء 

ل هم املتحابون يف اهللا من قبائل شىت وبالد شىت قال فجثا أعرايب على ركبتيه فقال يا رسول اهللا حلهم لنا نعرفهم قا
  جيتمعون على ذكر اهللا يذكرونه 

  رواه الطرباين بإسناد حسن 
وعن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما أهنما شهدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال  - ٢٣٢٨

  ة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده يقعد قوم يذكرون اهللا إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمح
  رواه مسلم والترمذي وابن ماجه 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا مررمت برياض اجلنة  - ٢٣٢٩
  فارتعوا 

  قالوا وما رياض اجلنة قال حلق الذكر 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

  من أن جيلس اإلنسان جملسا ال يذكر اهللا فيه وال يصلى على نبيه حممد صلى اهللا عليه و سلم  الترهيب
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا فيه  - ٢٣٣٠

   ومل يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترة فإن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم
  رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن ورواه هبذا اللفظ ابن أيب الدنيا والبيهقي 



ولفظ أيب داود قال من قعد مقعدا مل يذكر اهللا فيه كان عليه من اهللا ترة ومن اضطجع مضجعا ال يذكر اهللا فيه 
  كانت عليه من اهللا ترة وما مشى أحد ممشى ال يذكر اهللا 

  ن عليه من اهللا ترة فيه إال كا
  ورواه أمحد وابن أيب الدنيا والنسائي وابن حبان يف صحيحه كلهم بنحو أيب داود 

  الترة بكسر التاء املثناة فوق وختفيف الراء هي النقص وقيل التبعة 
و جل  وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما قعد قوم مقعدا مل يذكروا اهللا عز - ٢٣٣١

  فيه ويصلون على النيب صلى اهللا عليه و سلم إال كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا اجلنة للثواب 
  رواه أمحد بإسناد صحيح وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط البخاري 

ن من جملس ال يذكرون وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من قوم يقومو - ٢٣٣٢
  اهللا فيه إال قاموا عن مثل جيفة محار وكان عليهم حسرة يوم القيامة 

  رواه أبو داود واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من قوم اجتمعوا يف  - ٢٣٣٣

  هللا إال كان ذلك اجمللس حسرة عليهم يوم القيامة جملس فتفرقوا ومل يذكروا ا
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط والبيهقي ورواة الطرباين حمتج هبم يف الصحيح 

  الترغيب يف كلمات يكفرن لغط اجمللس  - ٤
ه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من جلس جملسا كثر فيه لغط - ٢٣٣٤

فقال قبل أن يقوم من جملسه ذلك سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر 
  له ما كان يف جملسه ذلك 
  رواه أبو داود والترمذي 

  واللفظ له والنسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب 
رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جلس جملسا يقول  وعن أيب برزة األسلمي - ٢٣٣٥

بآخره إذا أراد أن يقوم من اجمللس سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال 
  رجل يا رسول اهللا إنك لتقول قوال ما كنت تقوله فيما مضى فقال كفارة ملا يكون يف اجمللس 

  رواه أبو داود 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا جلس جملسا أو صلى  - ٢٣٣٦

تكلم بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم خبري كان طابعا عليهن إىل يوم القيامة وإن تكلم بشر كان 
  أستغفرك وأتوب إليك كفارة له سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت 

  رواه ابن أيب الدنيا والنسائي واللفظ هلما واحلاكم والبيهقي 
وعن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال سبحان اهللا وحبمده  - ٢٣٣٧

ذكر كان كالطابع يطبع سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك فقاهلا يف جملس 
  عليه ومن قاهلا يف جملس لغو كان كفارة له 

  رواه النسائي والطرباين ورجاهلما رجال الصحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 



ورواه ابن أيب الدنيا ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جلس أحدكم يف جملس فال يربحن  - ٢٣٣٨
مرات سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت اغفر يل وتب علي فإن كان أتى خريا كان منه حىت يقول ثالث 

  كالطابع عليه وإن كان جملس لغو كان كفارة ملا كان يف ذلك اجمللس 
وعن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأخره إذا اجتمع إليه  - ٢٣٣٩

قال سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا  أصحابه فأراد أن ينهض
  وظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت 

قال قلنا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذه كلمات أحدثتهن قال أجل جاءين جربائيل فقال يا حممد هن 
  كفارات اجمللس 
  للفظ له واحلاكم وصححه ورواه الطرباين يف الثالثة باختصار بإسناد جيد رواه النسائي وا

  بأخره بفتح اهلمزة واخلاء املعجمة مجيعا غري ممدود أي بآخر أمره 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما أنه قال كلمات ال يتكلم هبن أحد يف جملس حق أو  - ٢٣٤٠

ات إال كفر هبن عنه وال يقوهلن يف جملس خري وجملس ذكر إال ختم اهللا له هبن كما جملس باطل عند قيامه ثالث مر
  خيتم باخلامت على الصحيفة سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك 

  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 
  الترغيب يف قول ال إله إال اهللا وما جاء يف فضلها  - ٥

هريرة رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول اهللا  عن أيب - ٢٣٤١
صلى اهللا عليه و سلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أول منك ملا رأيت من حرصك 

  ا من قلبه أو نفسه على احلديث أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال اهللا خالص
  رواه البخاري 

وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من شهد أن ال إله إال اهللا  - ٢٣٤٢
وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه واجلنة 

   اجلنة على ما كان من عمل حق والنار حق أدخله اهللا
  زاد عبادة من أبواب اجلنة الثمانية أيها شاء 

  رواه البخاري واللفظ له ومسلم 

ويف رواية ملسلم والترمذي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا 
  رسول اهللا حرم اهللا عليه النار 

عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل  وعن أنس رضي اهللا - ٢٣٤٤
  قال لبيك يا رسول اهللا وسعديك ثالثا 

  قال ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا صدقا من قلبه إال حرمه اهللا على النار 
  إذا يتكلوا وأخرب هبا معاذ عند موته تأمثا  قال يا رسول اهللا أفال أخرب به الناس فيستبشروا قال

  رواه البخاري ومسلم 
  تأمثا أي حترجا من اإلمث وخوفا منه أن يلحقه إن كتمه 



قال اململي عبد العظيم وقد ذهب طوائف من أساطني أهل العلم إىل أن مثل هذه اإلطالقات اليت وردت فيمن قال 
  ه النار ال إله إال اهللا دخل اجلنة أو حرم اهللا علي

وحنو ذلك إمنا كان يف ابتداء اإلسالم حني كانت الدعوة إىل جمرد اإلقرار بالتوحيد فلما فرضت الفرائض وحدت 
احلدود نسخ ذلك والدالئل على هذا كثرية متظاهرة وقد تقدم غري ما حديث يدل على ذلك يف كتاب الصالة 

اهللا وإىل هذا القول ذهب الضحاك والزهري وسفيان  والزكاة والصيام واحلج ويأيت أحاديث أخر متفرقة إن شاء
الثوري وغريهم وقالت طائفة أخرى ال احتياج إىل ادعاء النسخ يف ذلك فإن كل ما هو من أركان الدين وفرائض 

اإلسالم هو من لوازم اإلقرار بالشهادتني وتتماته فإذا أقر مث امتنع عن شيء من الفرائض جحدا أو هتاونا على 
الف فيه حكمنا عليه بالكفر وعدم دخول اجلنة وهذا القول أيضا قريب وقالت طائفة أخرى التلفظ تفصيل اخل

بكلمة التوحيد سبب يقتضي دخول اجلنة والنجاة من النار بشرط أن يأيت بالفرائض وجيتنب الكبائر فإن مل يأت 
  ار وهذا قريب مما قبله أو هو هو بالفرائض ومل جيتنب الكبائر مل مينعه التلفظ بكلمة التوحيد من دخول الن

  وقد بسطنا الكالم على هذا واخلالف فيه يف غري ما موضع من كتبنا واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

وروي عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال ال إله إال اهللا  - ٢٣٤٥
  خملصا دخل اجلنة 

  أن حتجزه عن حمارم اهللا  قيل وما إخالصها قال
  رواه الطرباين يف األوسط ويف الكبري إال أنه قال أن حتجزه عما حرم اهللا عليه 

وعن رفاعة اجلهين رضي اهللا عنه قال أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كنا بالكديد أو  - ٢٣٤٦
عبد يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا صدقا من قلبه  بقديد فحمد اهللا وقال خريا وقال أشهد عند اهللا ال ميوت

  مث يسدد إال سلك يف اجلنة 
  رواه أمحد بإسناد ال بأس به وهو قطعة من حديث 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما قال عبد ال إله إال اهللا قط  - ٢٣٤٧
  سماء حىت يفضي إىل العرش ما اجتنبت الكبائر خملصا إال فتحت له أبواب ال

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال ال إله إال اهللا نفعته يوما من دهره  - ٢٣٤٨

  يصيبه قبل ذلك ما أصابه 
  رواه البزار والطرباين ورواته رواة الصحيح 

ن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال قال موسى صلى اهللا عليه وع - ٢٣٤٩
  و سلم يا رب علمين شيئا أذكرك به وأدعوك به قال قل ال إله إال اهللا 

  قال يا رب كل عبادك يقول هذا قال قل ال إله إال اهللا 
لسموات السبع واألرضني السبع يف كفة وال إله إال اهللا يف كفة قال إمنا أريد شيئا ختصين به قال يا موسى لو أن ا

  مالت هبم ال إله إال اهللا 
  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم كلهم من طريق دراج عن أيب اهليثم عنه وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

ذكر ال إله إال اهللا وأفضل الدعاء وعن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أفضل ال - ٢٣٥٠
  احلمد هللا 



رواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم كلهم من طريق طلحة بن خراش عنه وقال احلاكم صحيح 
  اإلسناد 

وعن يعلى بن شداد قال حدثين أيب شداد بن أوس رضي اهللا عنه وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال كنا عند 
اهللا عليه و سلم فقال هل فيكم غريب يعين أهل الكتاب قلنا ال يا رسول اهللا فأمر بغلق الباب وقال النيب صلى 

ارفعوا أيديكم وقولوا ال إله إال اهللا فرفعنا أيدينا ساعة مث قال احلمد هللا اللهم إنك بعثتين هبذه الكلمة وأمرتين هبا 
  شروا فإن اهللا قد غفر لكم ووعدتين عليها اجلنة وأنت ال ختلف امليعاد مث قال أب

  رواه أمحد بإسناد حسن والطرباين وغريمها 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جددوا إميانكم  - ٢٣٥٢

  قيل يا رسول اهللا وكيف جندد إمياننا قال أكثروا من قول ال إله إال اهللا 
  سن رواه أمحد والطرباين وإسناد أمحد ح

وعن عبد اهللا رضي اهللا عنه من جاء باحلسنة قال من جاء بال إله إال اهللا ومن جاء بالسيئة قال من جاء  - ٢٣٥٣
  بالشرك 

  رواه احلاكم موقوفا وقال صحيح على شرطهما 
وعن عمرو رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إين ألعلم كلمة ال يقوهلا  - ٢٣٥٤

  د حقا من قلبه فيموت على ذلك إال حرم على النار ال إله إال اهللا عب
  رواه احلاكم 

  وقال صحيح على شرطهما وروياه بنحوه 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثروا من شهادة أن ال إله إال  - ٢٣٥٥

  اهللا قبل أن حيال بينكم وبينها 
  ى بإسناد جيد قوي رواه أبو يعل

وروي عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مفاتيح اجلنة شهادة أن  - ٢٣٥٦
  ال إله إال اهللا 

  رواه أمحد والبزار 
 وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد قال ال إله إال اهللا يف - ٢٣٥٧

  ساعة من ليل أو هنار إال طمست ما يف الصحيفة من السيئات حىت تسكن إىل مثلها من احلسنات 
  رواه أبو يعلى 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن هللا تبارك وتعاىل عمودا من نور بني يدي 
ود فيقول اهللا تبارك وتعاىل اسكن فيقول كيف أسكن ومل تغفر العرش فإذا قال العبد ال إله إال اهللا اهتز ذلك العم
  لقائلها فيقول إين قد غفرت له فيسكن عند ذلك 

  رواه البزار وهو غريب 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس على أهل ال إله إال اهللا  - ٢٣٥٩

ظر إىل أهل ال إله إال اهللا وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون وحشة يف قبورهم وال منشرهم وكأين أن



  احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن 
  ويف رواية ليس على أهل ال إله إال اهللا وحشة عند املوت وال عند القرب 

  رواه الطرباين والبيهقي كالمها من رواية حيىي بن عبد احلميد احلماين ويف متنه نكارة 
بد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم وعن ع - ٢٣٦٠

  بوصية نوح ابنه قالوا بلى 
قال أوصى نوح ابنه فقال البنه يا بين إين أوصيك باثنتني وأهناك عن اثنتني أوصيك بقول ال إله إال اهللا فإهنا لو 

  لرجحت هبن ولو كانت حلقة لقصمتهن حىت ختلص إىل اهللا  وضعت يف كفة ووضعت السموات واألرض يف كفة
فذكر احلديث رواه البزار ورواته حمتج هبم يف الصحيح إال ابن إسحاق وهو يف النسائي عن صاحل بن سعيد رفعه إىل 

  سليمان بن يسار إىل رجل من األنصار مل يسمه 
كما بال إله إال اهللا فإن السموات واألرض وما ورواه احلاكم عن عبد اهللا وقال صحيح اإلسناد ولفظه قال وآمر

فيهما لو وضعت يف كفة ووضعت ال إله إال اهللا يف الكفة األخرى كانت أرجح منهما ولو أن السموات واألرض 
وما فيهما كانت حلقة فوضعت ال إله إال اهللا عليهما لقصمتهما وآمركما بسبحان اهللا وحبمده فإهنا صالة كل شيء 

  شيء  وهبا يرزق كل
وروى الترمذي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال التسبيح  - ٢٣٦١

  نصف امليزان واحلمد هللا متلؤه وال إله إال اهللا ليس هلا دون اهللا حجاب حىت ختلص إليه 
  وقال الترمذي حديث غريب 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا يستخلص رجال وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما أ
من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعني سجال كل سجل مثل مد البصر مث يقول أتنكر 

لك من هذا شيئا أظلمك كتبيت احلافظون فيقول ال يا رب فيقول أفلك عذر فقال ال يا رب فيقول اهللا تعاىل بلى إن 
عندنا حسنة فإنه ال ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت فقال فإنك ال تظلم فتوضع السجالت يف كفة 
  ع اسم اهللا شيء والبطاقة يف كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة فال يثقل م

رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح 
  على شرط مسلم 

  الترغيب يف قول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  - ٦
إله إال اهللا وحده ال عن أيب أيوب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال ال  - ٢٣٦٣

  شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

ورواه أمحد والطرباين فقاال كن له عدل عشر رقاب أو رقبة على الشك فيه وقال الطرباين يف بعض  - ٢٣٦٤
  كن له كعدل عشر رقاب من ولد إمساعيل عليه السالم من غري شك  ألفاظه
وعن يعقوب بن عاصم رضي اهللا عنه عن رجلني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنما مسعا  - ٢٣٦٥

كل النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ما قال عبد قط ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على 
  شيء قدير خملصا هبا روحه مصدقا هبا قلبه ناطقا هبا لسانه إال 



  فتق اهللا عز و جل له السماء فتقا حىت ينظر إىل قائلها من األرض وحق لعبد نظر اهللا إليه أن يعطيه سؤله 
  رواه النسائي 

إال اهللا وحده ال شريك وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال ال إله  - ٢٣٦٦
  له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير كان كعدل حمرر أو حمررين 

  رواه الطرباين ورواته ثقات حمتج هبم 
وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من منح منيحة ورق أو  - ٢٣٦٧

مة ومن قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على منيحة لنب أو هدى زقاقا فهو كعتاق نس
  كل شيء قدير فهو كعتق نسمة 

رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح وهو يف الترمذي باختصار التهليل وقال حديث حسن صحيح وفرقه ابن 
  حبان يف صحيحه يف موضعني فذكر املنيحة يف موضع والتهليل يف آخر 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال ال إله إال اهللا وحده ال  - ٢٣٦٨
  شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مل يسبقها عمل ومل يبق معها سيئة 

  كشف حاله ورواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف الصحيح وسليم بن عثمان الطائي مث الفوزي ي
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خري الدعاء  - ٢٣٦٩

دعاء يوم عرفة وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على 
  كل شيء قدير 

   رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب
قال اململي ويف أذكار املساء والصباح وما يقوله بعد الصبح والعصر واملغرب وما يقوله إذا دخل السوق وغري ذلك 

  أحاديث كثرية من هذا الباب 

  نوع منه 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قال ال إله إال اهللا  - ٢٣٧٠

ه له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو احلي الذي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير ال وحده ال شريك ل
  يريد هبا إال وجه اهللا أدخله اهللا هبا جنات النعيم 
  رواه الطرباين من رواية حيىي بن عبد اهللا البابليت 

  نوع آخر منه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال ال إله إال  روي عن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه قال قال - ٢٣٧١

  اهللا وحده ال شريك له أحدا صمدا مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد كتب اهللا له ألفي ألف حسنة 
  رواه الطرباين 

  الترغيب يف التسبيح والتكبري والتهليل والتحميد على اختالف أنواعه  - ٧
عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلمتان خفيفتان على اللسان عن أيب هريرة رضي اهللا  - ٢٣٧٢

  ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 

  سلم أال أخربك بأحب الكالم إىل اهللا وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢٣٧٣



  قلت يا رسول اهللا أخربين بأحب الكالم إىل اهللا فقال إن أحب الكالم إىل اهللا سبحان اهللا وحبمده 
  رواه مسلم والنسائي والترمذي إال أنه قال سبحان ريب وحبمده 

  وقال حديث حسن صحيح 

ل أي الكالم أفضل قال ما اصطفى اهللا ملالئكته أو لعباده ويف رواية مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئ
  سبحان اهللا وحبمده 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال سبحان اهللا وحبمده كتب له  - ٢٣٧٥
  يوم القيامة  مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة ومن قال ال إله إال اهللا كان له هبا عهد عند اهللا

  رواه الطرباين بإسناد فيه نظر 
زاد يف رواية له عن أيوب بن عتبة عن عطاء عنه بنحوه فقال رجل كيف هنلك بعد هذا يا رسول اهللا قال إن الرجل 
ليأيت يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل ألثقله فتقوم النعمة من نعم اهللا تكاد أن تستنفد ذلك كله إال أن يتطول 

   برمحته اهللا
ورواه احلاكم من حديث إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أبيه عن جده ولفظه قال رسول اهللا صلى  - ٢٣٧٦

اهللا عليه و سلم من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة أو وجبت له اجلنة ومن قال سبحان اهللا وحبمده مائة مرة كتب اهللا 
  ة له مائة ألف حسنة وأربعا وعشرين ألف حسن

قالوا يا رسول اهللا إذا ال يهلك منا أحد قال بلى إن أحدكم ليجيء باحلسنات لو وضعت على جبل أثقلته مث جتيء 
  النعم فتذهب بتلك مث يتطاول الرب بعد ذلك برمحته قال احلاكم صحيح اإلسناد 

م من قال سبحان اهللا وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل - ٢٣٧٧
  وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة 

  رواه البزار بإسناد جيد 
وعن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال سبحان اهللا العظيم وحبمده غرست  - ٢٣٧٨

  له خنلة يف اجلنة 
  اجلنة  رواه الترمذي وحسنه واللفظ له والنسائي إال أنه قال غرست له شجرة يف

وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف موضعني بإسنادين قال يف أحدمها على شرط مسلم وقال يف اآلخر على شرط 
  البخاري 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هاله الليل أن يكابده أو خبل  - ٢٣٧٩

فليكثر من سبحان اهللا وحبمده فإهنا أحب إىل اهللا من جبل ذهب ينفقه يف  باملال أن ينفقه أو جنب عن العدو أن يقاتله
  سبيل اهللا عز و جل 

  رواه الفريايب والطرباين واللفظ له وهو حديث غريب وال بأس بإسناده إن شاء اهللا 

يوم مائة مرة  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ومن قال سبحان اهللا وحبمده يف
  غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر 

  رواه مسلم والترمذي والنسائي يف آخر حديث يأيت إن شاء اهللا تعاىل 
  ويف رواية للنسائي من قال سبحان اهللا وحبمده حط اهللا عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر 



  ل ورواهتما ثقات مل يقل يف هذه يف يوم ومل يقل مائة مرة وإسنادمها متص
وعن سليمان بن يسار رضي اهللا عنه عن رجل من األنصار أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال نوح  - ٢٣٨١

البنه إين موصيك بوصية وقاصرها لكي ال تنساها أوصيك باثنتني وأهناك عن اثنتني أما اللتان أوصيك هبما فيستبشر 
لوج على اهللا أوصيك بال إله إال اهللا فإن السموات واألرض لو كانتا حلقة اهللا هبما وصاحل خلقه ومها يكثران الو

قصمتهما ولو كانتا يف كفة وزنتهما وأوصيك بسبحان اهللا وحبمده فإهنما صالة اخللق وهبما يرزق اخللق وإن من 
فيحتجب اهللا منهما شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأما اللتان أهناك عنهما 

  وصاحل خلقه أهناك عن الشرك والكرب 
  رواه النسائي واللفظ له والبزار واحلاكم من حديث عبد اهللا بن عمرو وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

  الولوج الدخول 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبحان اهللا وحبمده سبحان  - ٢٣٨٢

   العظيم أستغفر اهللا وأتوب إليه اهللا
  من قاهلا كتبت له كما قاهلا 

  مث علقت بالعرش ال ميحوها ذنب عمله صاحبها حىت يلقى اهللا يوم القيامة وهي خمتومة كما قاهلا 
  رواه البزار ورواته ثقات إال حيىي بن عمر بن مالك النكري 

  قال كنا عند رسول  وعن مصعب بن سعد رضي اهللا عنه قال حدثين أيب - ٢٣٨٣

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف 
  يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مائة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة أو حتط عنه ألف خطيئة 

  رواه مسلم والترمذي وصححه والنسائي 
   كتاب مسلم يف مجيع الروايات أو حتط قال احلميدي رمحه اهللا كذا هو يف

قال الربقاين ورواه شعبة وأبو عوانة وحيىي القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا وحتط بغري ألف 
  انتهى 

  قال احلافظ هكذا رواية مسلم وأما الترمذي والنسائي فإهنما قاال وحتط بغري ألف 
  واهللا أعلم 
اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن أقول سبحان اهللا واحلمد هللا  وعن أيب هريرة رضي - ٢٣٨٤

  وال إله إال اهللا واهللا أكرب أحب إيل مما طلعت عليه الشمس 
  رواه مسلم والترمذي 

وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب الكالم إىل اهللا أربع  - ٢٣٨٥
  سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ال يضرك بأيهن بدأت 

  رواه مسلم وابن ماجه والنسائي وزاد وهن من القرآن 
  ورواه النسائي أيضا وابن حبان يف صحيحه من حديث أيب هريرة 

مد هللا وال إله إال وعن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أفضل الكالم سبحان اهللا واحل - ٢٣٨٦
  اهللا واهللا أكرب 

  رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح 



وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة  - ٢٣٨٧
  ما الذي تغرس قلت غراسا 

  قال أال أدلك على غراس خري من هذا سبحان 

  ال إله إال اهللا واهللا أكرب تغرس لك بكل واحدة شجرة يف اجلنة اهللا واحلمد هللا و
  رواه ابن ماجه بإسناد حسن واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقيت إبراهيم عليه السالم ليلة  - ٢٣٨٨
مين السالم وأخربهم أن اجلنة طيبة التربة عذبة املاء وأهنا قيعان وأن غراسها أسري يب فقال يا حممد أقرىء أمتك 

  سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 
  رواه الترمذي والطرباين يف الصغري واألوسط وزاد وال حول وال قوة إال باهللا 

اسم عن أبيه عن ابن مسعود قال الترمذي وروياه عن عبد الواحد بن زياد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الق
  حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه 

قال احلافظ أبو القاسم هو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود وعبد الرمحن هذا مل يسمع من أبيه وعبد الرمحن بن 
  إسحاق هو أبو شيبة الكويف واه 

واه من حديث سلمان الفارسي ولفظه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ورواه الطرباين أيضا بإسناد
  يقول إن يف اجلنة قيعانا فأكثروا من غرسها 

  قالوا يا رسول اهللا وما غرسها قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 
هللا عليه و سلم من قال سبحان اهللا واحلمد وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى ا - ٢٣٨٩

  هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب غرس له بكل واحدة منهن شجرة يف اجلنة 
  رواه الطرباين وإسناده حسن ال بأس به يف املتابعات 

ة وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من هلل مائة مرة وسبح مائ - ٢٣٩٠
  مرة وكرب مائة مرة كان خريا له من عشر رقاب يعتقهن وست بدنات ينحرهن 

  ويف رواية وسبع بدنات 
  رواه ابن أيب الدنيا عن سلمة بن وردان عنه وهو إسناد متصل حسن 

وعن أم هاىنء رضي اهللا عنها قالت مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فقلت يا رسول اهللا قد كربت 
 وضعفت أو كما قالت فمرين بعمل أعمله وأنا جالسة قال سبحي اهللا مائة تسبيحة فإهنا تعدل لك مائة رقبة سين

تعتقينها من ولد إمساعيل وامحدي اهللا مائة حتميدة فإهنا تعدل لك مائة فرس مسرجة ملجمة حتملني عليها يف سبيل اهللا 
لدة متقبلة وهللي اهللا مائة هتليلة قال أبو خلف أحسبه قال متأل ما وكربي اهللا مائة تكبرية فإهنا تعدل لك مائة بدنة مق

  بني السماء واألرض وال يرفع يومئذ الحد عمل أفضل مما يرفع لك إال أن يأيت مبثل ما أتيت 
  رواه أمحد بإسناد حسن واللفظ له والنسائي ومل يقل وال يرفع إىل آخره 

ل ثواب الرقاب يف التحميد ومائة فرس يف التسبيح وقال فيه وهللي اهللا والبيهقي بتمامه ورواه ابن أيب الدنيا فجع
  مائة هتليلة ال تذر ذنبا وال يسبقها عمل 

ورواه ابن ماجه مبعناه باختصار ورواه الطرباين يف الكبري بنحو أمحد ومل يقل أحسبه ورواه يف األوسط بإسناد حسن 



ت سين ورق عظمي فدلين على عمل يدخلين اجلنة قال بخ بخ لقد إال أنه قال فيه قالت قلت يا رسول اهللا قد كرب
سألت وقال فيه وقويل ال إله إال اهللا مائة مرة فهو خري لك مما أطبقت عليه السماء واألرض وال يرفع يومئذ عمل 

  أفضل مما يرفع لك إال من قال مثل ما قلت أو زاد 
   وال حول وال قوة إال باهللا ال تترك ذنبا وال يشبهها عمل ورواه احلاكم بنحو أمحد وقال صحيح اإلسناد وزاد قويل

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال سبحان اهللا وحبمده كان  - ٢٣٩٢
 ومن مثل مائة بدنة إذا قاهلا مائة مرة ومن قال احلمد هللا مائة مرة كان عدل مائة فرس مسرج ملجم يف سبيل اهللا

  قال اهللا أكرب مائة مرة كان عدل مائة بدنة تنحر مبكة 
رواه الطرباين ورواة إسناده رواة الصحيح خال سليم بن عثمان الفوزي يكشف حاله فإنه ال حيضرين اآلن فيه جرح 

  وال عدالة 
 اصطفى من وعن أيب هريرة و أيب سعيد رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا - ٢٣٩٣

  الكالم أربعا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فمن قال سبحان 

اهللا كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال اهللا أكرب فمثل ذلك ومن قال ال إله إال اهللا فمثل 
  وحطت عنه ثالثون سيئة ذلك ومن قال احلمد هللا رب العاملني من قبل نفسه كتبت له ثالثون حسنة 

رواه أمحد وابن أيب الدنيا والنسائي واللفظ له واحلاكم بنحوه وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي ويف آخره 
  ومن أكثر ذكر اهللا فقد برىء من النفاق 

ن وعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطهور شطر اإلميا - ٢٣٩٤
واحلمد هللا متأل امليزان وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض والصالة نور والصدقة برهان 

  والصرب ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 
  رواه مسلم والترمذي والنسائي 

  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يدي أو يف يده وعن رجل من بين سليم قال عدهن رس - ٢٣٩٥
قال التسبيح نصف امليزان واحلمد هللا متلؤه والتكبري ميأل ما بني السماء واألرض والصوم نصف الصرب والطهور 

  نصف اإلميان 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

  ليس هلا دون اهللا حجاب حىت ختلص إليه ورواه أيضا من حديث عبد اهللا بن عمرو بنحوه وزاد فيه وال إله إال اهللا 
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن ناسا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا للنيب صلى اهللا عليه و  - ٢٣٩٦

سلم يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور باألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم 
لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبرية صدقة وكل حتميدة صدقة وأمر قال أوليس قد جعل اهللا 

  باملعروف صدقة وهني عن منكر صدقة ويف بضع أحدكم صدقة 
قالوا يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها يف حرام كان عليه وزر فكذلك إذا 

  ر وضعها يف احلالل كان له أج
  رواه مسلم وابن ماجه 



  الدثور بضم الدال مجع دثر بفتحها وهو املال الكثري 
  والبضع بضم املوحدة هو اجلماع وقيل هو الفرج نفسه 

وعن أيب سلمى رضي اهللا عنه راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا  - ٢٣٩٧
يف امليزان ال إله إال اهللا وسبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب والولد الصاحل عليه و سلم يقول بخ بخ خلمس ما أثقلهن 

  يتوىف للمرء املسلم فيحتسبه 
رواه النسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وصححه ورواه البزار بلفظه من حديث ثوبان وحسن 

  لصحيح إسناده ورواه الطرباين يف األوسط من حديث سفينة ورجاله رجال ا
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خلق كل إنسان من بين آدم على  - ٢٣٩٨

  ستني وثالمثائة مفصل 
من كرب اهللا ومحد اهللا وهلل اهللا وسبح اهللا واستغفر اهللا وعزل حجرا عن طريق املسلمني أو شوكة أو عظما عن 

هنى عن منكر عدد تلك الستني والثالمثائة فإنه ميسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن طريق املسلمني أو أمر مبعروف أو 
  النار 

  قال أبو توبة ورمبا قال ميشي يعين بالشني املعجمة 
  رواه مسلم والنسائي 

وعن ابن أيب أوىف رضي اهللا عنه قال قال أعرايب يا رسول اهللا إين قد عاجلت القرآن فلم أستطعه فعلمين  - ٢٣٩٩
جيزىء من القرآن قال قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فقاهلا وأمسكها بأصابعه فقال يا شيئا 

رسول اهللا هذا لريب فما يل قال تقول اللهم اغفر يل وارمحين وعافين وارزقين وأحسبه قال واهدين ومضى األعرايب 
  وقد مأل يديه خريا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذهب األعرايب 

رواه ابن أيب الدنيا عن احلجاج بن أرطاة عن إبراهيم السكسكي عنه ورواه البيهقي خمتصرا وزاد فيه وال حول وال 
  قوة إال باهللا 

  وإسناده جيد 
وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال علمين  - ٢٤٠٠
له قال قل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له واهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا رب العاملني وال كالما أقو

  حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم 

  قال هؤالء لريب فما يل قال قل اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين وزاد من حديث أيب مالك األشجعي وعافين 
  ال فإن هؤالء جتمع لك دنياك وآخرتك ويف رواية ق
  رواه مسلم 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال جاء رجل بدوي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  - ٢٤٠١
  يا رسول اهللا علمين خريا 

  قال قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 
سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب مث رجع فلما رآه رسول اهللا  قال وعقد بيده أربعا مث ذهب فقال

صلى اهللا عليه و سلم تبسم وقال تفكر البائس فقال يا رسول اهللا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 
  هللا هذا كله هللا فما يل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قلت سبحان ا



  قال اهللا صدقت وإذا قلت احلمد هللا 
  قال اهللا صدقت وإذا قلت ال إله إال اهللا 

  قال اهللا صدقت وإذا قلت اهللا أكرب 
  قال اهللا صدقت 

فتقول اللهم اغفر يل فيقول اهللا قد فعلت فتقول اللهم ارمحين فيقول اهللا قد فعلت وتقول اللهم ارزقين فيقول اهللا 
  قد فعلت 

  عرايب سبعا يف يده قال فعقد األ
  رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي وهو يف املسند وسنن النسائي من حديث أيب هريرة مبعناه 

وعن سلمى أم بين أيب رافع رضي اهللا عنها موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت يا رسول اهللا  - ٢٤٠٢
مرات يقول اهللا هذا يل وقويل سبحان اهللا عشر مرات أخربين بكلمات وال تكثر علي فقال قويل اهللا أكرب عشر 

  يقول اهللا هذا يل وقويل اللهم اغفر يل يقول قد فعلت فتقولني عشر مرات ويقول قد فعلت 
  رواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

من الباقيات  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال استكثروا - ٢٤٠٣
  الصاحلات 

  قيل وما هن يا رسول اهللا قال التكبري والتهليل والتسبيح واحلمد هللا وال حول وال قوة إال باهللا 
  رواه أمحد وأبو يعلى والنسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  سلم قال خذوا جنتكم وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  قالوا يا رسول اهللا عدو حضر قال ال ولكن جنتكم من النار 

قولوا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فإهنن يأتني يوم القيامة جمنبات ومعقبات وهن الباقيات 
  الصاحلات 

  ط مسلم رواه النسائي واللفظ له واحلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح على شر
  جنتكم بضم اجليم وتشديد النون أي ما يستركم ويقيكم 

وجمنبات بفتح النون أي مقدمات أمامكم ويف رواية احلاكم منجيات بتقدمي النون على اجليم وكذا رواه الطرباين يف 
  األوسط وزاد وال حول وال قوة إال باهللا 

  ل ومنجيات وجمنبات ورواه يف الصغري من حديث أيب هريرة فجمع بني اللفظني فقا
  وإسناده جيد قوي 

  ومعقبات بكسر القاف املشددة أي تتعقبكم وتأيت من ورائكم 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال  - ٢٤٠٥

ات الصاحلات وهن حيططن اخلطايا كما حتط الشجرة إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا فإهنن الباقي
  ورقها وهي من كنوز اجلنة 

رواه الطرباين بإسنادين أصلحهما فيه عمر بن راشد وبقية رواته حمتج هبم يف الصحيح وال بأس هبذا اإلسناد يف 
  املتابعات ورواه ابن ماجه من طريق عمر أيضا باختصار 

 عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مما تذكرون من وعن النعمان بن بشري رضي اهللا - ٢٤٠٦



جالل اهللا التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش هلن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما حيب أحدكم 
  أن يكون له أو ال يزال له من يذكر به 

  ح على شرط مسلم رواه ابن أيب الدنيا وابن ماجه واللفظ له واحلاكم وقال صحي
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال إذا حدثتكم حبديث أتيناكم بتصديق ذلك يف كتاب اهللا إن  - ٢٤٠٧

العبد إذا قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وتبارك اهللا قبض عليهن ملك فضمهن حتت جناحه 
  ئكة إال استغفروا لقائلهن حىت حييا هبن وجه الرمحن مث تال عبد اهللا وصعد هبن ال مير هبن على مجع من املال

  إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  قال احلافظ كذا يف نسخيت حييا باحلاء املهملة وتشديد املثناة حتت 
  ورواه الطرباين فقال حىت جييء باجليم ولعله الصواب 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما على األرض أحد  - ٢٤٠٨
  يقول ال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا إال كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر 

ا احلديث من أيب بلج هبذا اإلسناد حنوه ومل رواه النسائي والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن وروى شعبة هذ
  يرفعه انتهى 

  ورواه ابن أيب الدنيا واحلاكم وزادا وسبحان اهللا واحلمد هللا 
  وقال احلاكم حامت ثقة وزيادته مقبولة يعين حامت بن أيب صغرية 

تفض مث نفضه فلم وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ غصنا فنفضه فلم ين - ٢٤٠٩
ينتفض مث نفضه فانتفض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 

  تنفض اخلطايا كما تنفض الشجرة ورقها 
ضرهبا رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح والترمذي ولفظه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بشجرة يابسة الورق ف

بعصا فتناثر ورقها فقال إن احلمد هللا وسبحان اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط 
  ورق هذه الشجرة 

  وقال حديث غريب وال نعرف لألعمش مساعا من أنس إال أنه قد رآه ونظر إليه انتهى 
  قال احلافظ مل يروه أمحد من طريق األعمش 

عن معاذ بن عبد اهللا بن رافع رضي اهللا عنهم قال كنت يف جملس فيه عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن و ٢٤١٠فبكى 
جعفر وعبد اهللا بن أيب عمرية رضي اهللا عنهم فقال ابن أيب عمرية مسعت معاذ بن جبل يقول مسعت رسول اهللا صلى 

خرى متأل ما بني السماء واألرض ال إله إال اهللا اهللا عليه و سلم يقول كلمتان إحدامها ليس هلا ناهية دون العرش واأل
  واهللا أكرب فقال ابن عمر البن أيب عمرية أنت مسعته يقول ذلك قال نعم فبكى عبد اهللا بن 

  عمر حىت اختضبت حليته بدموعه وقال مها كلمتان نعلقهما ونألفهما 
  ديثه هذا شواهد رواه الطرباين ورواته إىل معاذ بن عبد اهللا ثقات سوى ابن هليعة وحل

  نعلقهما أي حنبهما ونلزمهما 
وروي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال ال إله إال اهللا واهللا أكرب  - ٢٤١١



  ر أعتق اهللا ربعه من النار وال يقوهلا اثنتني إال أعتق اهللا شطره من النار وإن قاهلا أربعا أعتقه اهللا من النا
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط 

وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه قال إن اهللا قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم  - ٢٤١٣
وإن اهللا يؤيت املال من حيب ومن ال حيب وال يؤتى اإلميان إال من أحب فإذا أحب اهللا عبدا أعطاه اإلميان فمن ضن 

ه وهاب العدو أن جياهده والليل أن يكابده فليكثر من قول ال إله إال اهللا واهللا أكرب واحلمد هللا باملال أن ينفق
  وسبحان اهللا 

  رواه الطرباين ورواته ثقات وليس يف أصله رفعه 
  ضن بالضاد املعجمة أي خبل 

قال يا أبا املنذر قل ال إله وعن أيب املنذر اجلهين رضي اهللا عنه قال قلت يا نيب اهللا علمين أفضل الكالم  - ٢٤١٤
إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير مائة مرة يف كل يوم 

فإنك يومئذ أفضل الناس عمال إال من قال مثل ما قلت وأكثر من قول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا وال 
  هللا فإهنا سيد االستغفار وإهنا ممحاة للخطايا أحسبه قال موجبة للجنة حول وال قوة إال با

  رواه البزار من رواية جابر اجلعفي 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال 
  إله إال اهللا واهللا أكرب كتب له بكل حرف عشر حسنات 

  رواه ابن أيب الدنيا بإسناد ال بأس به 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من قال سبحان اهللا واحلمد هللا  - ٢٤١٦

  وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم قال اهللا أسلم عبدي واستسلم 
  ح اإلسناد رواه احلاكم وقال صحي

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا  - ٢٤١٧
  قلت يا رسول اهللا وما رياض اجلنة قال املساجد 

  قلت وما الرتع قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 
  رواه الترمذي وقال حديث غريب 

  قال احلافظ وهو مع غرابته حسن اإلسناد 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول من يدعى إىل اجلنة الذين  - ٢٤١٨

  حيمدون اهللا عز و جل يف السراء والضراء 
  ال صحيح على شرط مسلم رواه ابن أيب الدنيا والبزار والطرباين يف الثالثة بأسانيد أحدها حسن واحلاكم وق

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال التأين من اهللا والعجلة من  - ٢٤١٩
  الشيطان وما أحد أكثر معاذير من اهللا وما من شيء أحب إىل اهللا من احلمد 

  رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أنعم اهللا على عبد من نعمة فقال وعن جابر رضي اهللا عنه قال قا - ٢٤٢٠

  احلمد هللا إال أدى شكرها فإن قاهلا ثانيا جدد اهللا له ثواهبا فإن قاهلا الثالثة غفر اهللا له ذنوبه 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 



  ي احلديث وهذا احلديث مما أنكر عليه قال احلافظ يف إسناده عبد الرمحن بن قيس أبو معاوية الزعفراين واه
  وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أنعم اهللا  - ٢٤٢١

  النعمة وإن عظمت  عز و جل على عبد نعمة فحمد اهللا عز و جل عليها إال كان ذلك أفضل من تلك
  رواه الطرباين وفيه نكارة 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل كالم ال يبدأ فيه باحلمد هللا  - ٢٤٢٢
  فهو أجذم 

فيه حبمد رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والنسائي وابن حبان يف صحيحه إال أهنما قاال كل أمر ذي بال ال يبدأ 
  اهللا فهو أقطع 

  قال احلافظ ويف الباب بعده أحاديث يف احلمد 
  الترغيب يف جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري  - ٨

عن جويرية رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج من عندها مث رجع بعد أن أضحى وهي  - ٢٤٢٣
  فارقتك عليها جالسة فقال ما زلت على احلال اليت 

  قالت نعم 
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن 

  سبحان اهللا وحبمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي 

  هللا عدد خلقه سبحان اهللا رضاء نفسه سبحان اهللا زنة عرشه سبحان اهللا مداد كلماته ويف رواية ملسلم سبحان ا
  زاد النسائي يف آخره واحلمد هللا كذلك 

  ويف رواية له سبحان اهللا وحبمده وال إله إال اهللا واهللا أكرب عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 
سلم مر عليها وهي يف املسجد مث مر هبا وهي يف املسجد قريب نصف ولفظ الترمذي أن النيب صلى اهللا عليه و 

النهار فقال ما زلت على حالك فقالت نعم فقال أعلمك كلمات تقولينها سبحان اهللا عدد خلقه سبحان اهللا عدد 
  خلقه سبحان اهللا عدد خلقه 

الث مرات وذكر زنة عرشه ثالث مرات سبحان اهللا رضا نفسه سبحان اهللا رضا نفسه سبحان اهللا رضا نفسه ث
  ومداد كلماته ثالثا ثالثا 

  وقال حديث حسن صحيح 
  ويف رواية للنسائي تكرار كل واحدة واحدة ثالثا أيضا 

  نوع آخر 
عن عائشة بنت سعد بن أيب وقاص عن أبيها رضي اهللا عنه أنه دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٤٢٤

حصى تسبح به فقال أخربك مبا هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان اهللا على امرأة وبني يديها نوى أو 
عدد ما خلق يف السماء سبحان اهللا عدد ما خلق يف األرض سبحان اهللا عدد ما بني ذلك سبحان اهللا عدد ما هو 

   باهللا مثل ذلك خالق واهللا أكرب مثل ذلك واحلمد هللا مثل ذلك وال إله إال اهللا مثل ذلك وال حول وال قوة إال
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب من حديث سعد والنسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم 



  وقال صحيح اإلسناد 
عن عائشة بنت سعد بن أيب وقاص عن أبيها رضي اهللا عنه أنه دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٤٢٤

تسبح به فقال أخربك مبا هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان اهللا  على امرأة وبني يديها نوى أو حصى
عدد ما خلق يف السماء سبحان اهللا عدد ما خلق يف األرض سبحان اهللا عدد ما بني ذلك سبحان اهللا عدد ما هو 

  اهللا مثل ذلك خالق واهللا أكرب مثل ذلك واحلمد هللا مثل ذلك وال إله إال اهللا مثل ذلك وال حول وال قوة إال ب
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب من حديث سعد والنسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم 

  وقال صحيح اإلسناد 
وروى الترمذي واحلاكم أيضا عن صفية رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها وبني  - ٢٤٢٥

ل أال أعلمك بأكثر مما سبحت به فقالت بلى علمين فقال قويل سبحان اهللا يديها أربعة آالف نواة تسبح هبن فقا
  عدد خلقه 

وقال احلاكم قويل سبحان اهللا عدد ما خلق من شيء وقال الترمذي حديث غريب ال نعرفه من حديث صفية إال من 
  هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكويف وليس إسناده مبعروف 

  نوع آخر 
أمامة رضي اهللا عنه قال رآين النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا أحرك شفيت فقال يل بأي شيء عن أيب  - ٢٤٢٦

حترك شفتيك يا أبا أمامة فقلت أذكر اهللا يا رسول اهللا فقال أال أخربك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار قلت 
  بلى يا رسول اهللا 

  قال تقول سبحان اهللا 

ما خلق سبحان اهللا عدد ما يف األرض سبحان اهللا ملء ما يف األرض والسماء سبحان عدد ما خلق سبحان اهللا ملء 
اهللا عدد ما أحصى كتابه سبحان اهللا ملء ما أحصى كتابه سبحان اهللا عدد كل شيء سبحان اهللا ملء كل شيء 

هللا ملء ما يف األرض احلمد هللا عدد ما خلق واحلمد هللا ملء ما خلق واحلمد هللا عدد ما يف األرض والسماء واحلمد 
والسماء واحلمد هللا عدد ما أحصى كتابه واحلمد هللا ملء ما أحصى كتابه واحلمد هللا عدد كل شيء واحلمد هللا ملء 

  كل شيء 
رواه أمحد وابن أيب الدنيا واللفظ له والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما باختصار واحلاكم وقال 

  صحيح على شرط الشيخني 
ه الطرباين بإسنادين أحدمها حسن ولفظه قال أفال أخربك بشيء إذا قلته مث دأبت الليل والنهار مل تبلغه قلت وروا
  بلى 

قال تقول احلمد هللا عدد ما أحصى كتابه واحلمد هللا ملء ما أحصى كتابه واحلمد هللا عدد ما أحصى خلقه واحلمد 
حلمد هللا عدد كل شيء واحلمد هللا على كل شيء وتسبح مثل هللا ملء ما يف خلقه واحلمد هللا ملء مسواته وأرضه وا

  ذلك وتكرب مثل ذلك 
  نوع آخر 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثهم أن عبدا من عباد اهللا قال يا  - ٢٤٢٧

يكتباهنا فصعدا إىل رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك فعضلت بامللكني فلم يدريا كيف 
السماء فقاال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة ال ندري كيف نكتبها قال اهللا وهو أعلم مبا قال عبده ماذا قال عبدي 



قاال يا رب إنه قد قال يا رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك فقال اهللا هلما اكتباها كما قال 
  عبدي حىت يلقاين فأجزيه هبا 

رواه أمحد وابن ماجه وإسناده متصل ورواته ثقات إال أنه ال حيضرين اآلن يف صدقة بن بشري موىل العمريني جرح 
  وال عدالة 

  عضلت بامللكني بتشديد الضاد املعجمة أي اشتدت عليهما وعظمت واستغلق عليهما معناها 

  نوع آخر 
صلى اهللا عليه و سلم قال من قال احلمد هللا  روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أيضا عن رسول اهللا - ٢٤٢٨

رب العاملني محدا طيبا مباركا فيه على كل حال محدا يوايف نعمه ويكاىفء مزيده ثالث مرات فتقول احلفظة ربنا ال 
  حنسن كنه ما قدسك عبدك هذا ومحدك وما ندري كيف نكتبه فيوحي اهللا إليهم أن اكتبوه كما قال عبدي 

  لضعفاء رواه البخاري يف ا
  نوع آخر 
عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال أيب بن كعب ألدخلن املسجد فألصلني وألمحدن اهللا مبحامد مل  - ٢٤٢٩

حيمده هبا أحد فلما صلى وجلس ليحمد اهللا ويثين عليه فإذا هو بصوت عال من خلفه يقول اللهم لك احلمد كله 
  األمر كله عالنيته وسره ولك امللك كله وبيدك اخلري كله وإليك يرجع 

لك احلمد إنك على كل شيء قدير اغفر يل ما مضى من ذنويب واعصمين فيما بقي من عمري وارزقين أعماال 
  زاكية ترضى هبا عين 

  وتب علي 
  فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقص عليه فقال ذاك جربائيل عليه السالم 

   يسم تابعيه رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب الذكر ومل
وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي اهللا عنه أن أعرابيا قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم علمين دعاء لعل  - ٢٤٣٠

  اهللا أن ينفعين به 
  قال قل اللهم لك احلمد كله وإليك يرجع األمر كله 

  رواه البيهقي من رواية أيب بلج وامسه حيىي بن سليم أو ابن أيب سليم 
وي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم أي الدعاء خري ور - ٢٤٣١

أدعو به يف صاليت قال نزل جربائيل عليه الصالة و السالم فقال إن خري الدعاء أن تقول يف الصالة اللهم لك 
  خلري كله وأعوذ بك من الشر كله احلمد كله ولك امللك كله ولك اخللق كله وإليك يرجع األمر كله أسألك من ا

  رواه البيهقي أيضا 
  نوع آخر 
  روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قال  - ٢٤٣٢

احلمد هللا الذي تواضع كل شيء لعظمته واحلمد هللا الذي ذل كل شيء لعزته واحلمد هللا الذي خضع كل شيء 
 الذي استسلم كل شيء لقدرته فقاهلا يطلب هبا ما عند اهللا كتب اهللا له هبا ألف حسنة ورفع له هبا مللكه واحلمد هللا

  ألف درجة ووكل به سبعون ألف ملك يستغفرون له إىل يوم القيامة 



  رواه الطرباين 
  نوع آخر 
احلمد هللا محدا كثريا عن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال قال رجل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٤٣٣

طيبا مباركا فيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صاحب الكلمة فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على شيء يكرهه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هو فإنه مل يقل إال 

 أرجو هبا اخلري فقال والذي نفسي بيده لقد رأيت ثالثة عشر ملكا صوابا فقال الرجل أنا قلتها يا رسول اهللا
  يبتدرون كلمتك أيهم يرفعها إىل اهللا تبارك وتعاىل 

  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين بإسناد حسن واللفظ له والبيهقي 
جاء رجل فسلم وعن أنس رضي اهللا عنه قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم جالسا يف احللقة إذ  - ٢٤٣٤

على النيب صلى اهللا عليه و سلم والقوم فقال السالم عليكم ورمحة اهللا فرد النيب صلى اهللا عليه و سلم وعليكم 
السالم ورمحة اهللا وبركاته فلما جلس الرجل قال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا أن حيمد 

عليه و سلم كيف قلت فرد عليه كما قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وينبغي له فقال له رسول اهللا صلى اهللا 
والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أمالك كلهم حريص على أن يكتبها فما دروا كيف يكتبوهنا حىت رفعوها إىل 

  ذي العزة فقال اكتبوها كما قال عبدي 
  أهنما قال كما حيب ربنا ويرضى  رواه أمحد ورواته ثقات والنسائي وابن حبان يف صحيحه إال

  نوع آخر 
عن سلمان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال رجل احلمد هللا كثريا فأعظمها امللك  - ٢٤٣٥

  أن يكتبها فراجع فيها ربه عز و جل فقال اكتبها كما قال عبدي 
  رواه الطرباين بإسناد فيه نظر 

  طريق عطية عن أيب سعيد مرفوعا أيضا إذا قال العبد احلمد هللا كثريا  وروى أبو الشيخ وابن حبان من
  قال اهللا تعاىل اكتبوا لعبدي رمحيت كثريا 

  نوع آخر 
عن علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نزل عليه جربائيل عليه السالم فقال يا حممد إذا  - ٢٤٣٧

ا فقل اللهم لك احلمد محدا كثريا خالدا مع خلودك ولك احلمد محدا ال سرك أن تعبد اهللا ليلة حق عبادته أو يوم
  منتهى له دون علمك ولك احلمد محدا ال منتهى له دون مشيئتك ولك احلمد محدا ال آخر لقائله إال رضاك 

  رواه البيهقي وقال مل أكتبه إال هكذا وفيه انقطاع بني علي ومن دونه 
قوة إال باهللا قال اململي رضي اهللا عنه قد تقدم قريبا يف أحاديث كثرية ذكر ال الترغيب يف قول ال حول وال  - ٩

  حول وال قوة إال باهللا 
منها حديث أيب هريرة وحديث أم هاىنء وحديث أيب سعيد وحديث عبد اهللا بن عمرو وحديث أيب املنذر وغريها 

  فأغىن قرهبا عن إعادهتا 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال له قل ال حول وال قوة إال باهللا فإهنا وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن ا - ٢٤٣٨

  كنز من كنوز اجلنة 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 



وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر من قول ال حول وال  - ٢٤٣٩
  لعلي العظيم فإهنا من كنز اجلنة قوة إال باهللا ا

قال مكحول فمن قال ال حول وال قوة إال باهللا وال ملجأ من اهللا إال إليه كشف اهللا عنه سبعني بابا من الضر أدناهن 
  الفقر 

  رواه الترمذي وقال هذا حديث إسناده ليس مبتصل 
  مكحول مل يسمع من أيب هريرة 

   ملجأ من اهللا إال إليه ورواه النسائي والبزار مطوال ورفعا وال
  ورواهتما ثقات حمتج هبم 

ورواه احلاكم وقال صحيح وال علة له ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أال أعلمك أو أال أدلك على 
  كلمة من حتت العرش من كنز اجلنة تقول ال حول وال قوة إال باهللا فيقول اهللا أسلم عبدي واستسلم 

وصححها أيضا قال يا أبا هريرة أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة قلت بلى يا رسول اهللا قال تقول ويف رواية له 
  ال حول وال قوة إال باهللا وال ملجأ وال منجى من اهللا إال إليه 

  ذكره يف حديث 
 كان دواء وعنه رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال ال حول وال قوة إال باهللا - ٢٤٤٠

  من تسعة وتسعني داء أيسرها اهلم 
  رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  قال احلافظ بل يف إسناده بشر بن رافع أبو األسباط ويأيت الكالم عليه 
بواب وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أال أدلك على باب من أ - ٢٤٤١

  اجلنة قال وما هو قال ال حول وال قوة إال باهللا 
  رواه أمحد والطرباين إال أنه قال أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة 

  وإسناده صحيح إن شاء اهللا فإن عطاء بن السائب ثقة وقد حدث عنه محاد بن سلمة قبل اختالطه 
  عه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم خيدمه وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه أن أباه رف - ٢٤٤٢

قال فأتى علي نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد صليت ركعتني فضربين برجله وقال أال أدلك على باب من أبواب 
  اجلنة 

  قلت بلى 
  قال ال حول وال قوة إال باهللا 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 
  اهللا عنه أن أباه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم خيدمه  وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي - ٢٤٤٢

قال فأتى علي نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد صليت ركعتني فضربين برجله وقال أال أدلك على باب من أبواب 
  اجلنة 

  قلت بلى 
  قال ال حول وال قوة إال باهللا 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 



أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة أسري به مر على  وعن أيب - ٢٤٤٣
إبراهيم عليه الصالة و السالم فقال من معك يا جربائيل قال هذا حممد فقال له إبراهيم عليه الصالة و السالم يا 

  حممد مر أمتك فليكثروا من غراس اجلنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة 
  وما غراس اجلنة قال ال حول وال قوة إال باهللا قال 

  رواه أمحد بإسناد حسن وابن أيب الدنيا وابن حبان يف صحيحه 

ورواه ابن أيب الدنيا يف الذكر والطرباين من حديث ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثروا من 
  اسها غراس اجلنة فإنه عذب ماؤها طيب تراهبا فأكثروا من غر

  قالوا يا رسول اهللا وما غراسها قال ما شاء اهللا ال حول وال قوة إال باهللا 
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال كنت أمشي خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يل يا أبا ذر أال أدلك  - ٢٤٤٤

  على كنز من كنوز اجلنة قلت بلى 
  قال ال حول وال قوة إال باهللا 

  بن أيب الدنيا وابن حبان يف صحيحه رواه ابن ماجه وا
وروي عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أنعم اهللا عليه نعمة  - ٢٤٤٥

  فأراد بقاءها فليكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا 
  رواه الطرباين 

ألشجعي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أسر وعن حممد بن إسحاق رضي اهللا عنه قال جاء مالك ا - ٢٤٤٦
ابين عوف فقال أرسل إليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرك أن تكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا 
فأتاه الرسول فأخربه فأكب عوف يقول ال حول وال قوة إال باهللا وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج 

  بناقة هلم فركبها فأقبل فإذا هو بسرح القوم فصاح هبم فإذا هو 
فأتبع آخرها أوهلا فلم يفجأ أبويه إال وهو ينادي بالباب فقال أبوه عوف ورب الكعبة فقالت أمه وأسوأتاه وعوف 

  اإلبل كئيب بأمل ما فيه من القد فاستبق األب واخلادم إليه فإذا عوف قد مأل الفناء إبال فقص على أبيه أمره وأمر 
فأتى أبوه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه خبرب عوف وخرب اإلبل فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اصنع هبا ما أحببت وما كنت صانعا بإبلك 
   ٢ونزل ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه الطالق 

  أيب إياس يف تفسريه وحممد بن إسحاق مل يدرك مالكا رواه آدم بن 
  الترغيب يف أذكار تقال بالليل والنهار غري خمتصة بالصباح واملساء  - ٢٢
  الترغيب يف أذكار تقال بالليل والنهار غري خمتصة بالصباح واملساء  - ٢٢

  قرأ باآليتني من آخر  عن أيب مسعود رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من - ٢٤٤٧

  سورة البقرة يف ليلة كفتاه 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزمية 

كفتاه أي أجزأتاه عن قيام تلك الليلة وقيل كفتاه ما يكون من اآلفات تلك الليلة وقيل كفتاه من كل شيطان فال 
ال وأجرا وقال ابن خزمية يف صحيحه باب ذكر أقل ما جيزىء من القراءة يف يقربه ليلته وقيل معناه حسبه هبما فض



  قيام الليل مث ذكره وهذا ظاهر واهللا أعلم 
وعن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ يس يف ليلة  - ٢٤٤٨

  ابتغاء وجه اهللا غفر له 
   صحيحه رواه ابن السين وابن حبان يف

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا من قرأ عشر آيات يف ليلة مل يكتب من الغافلني  - ٢٤٤٩
  رواه ابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

ر آيات وروى الطرباين عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ عش - ٢٤٥٠
يف ليلة مل يكتب من الغافلني ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليلة ومن قرأ مائيت آية كتب من القانتني ومن قرأ 
أربعمائة آية كتب من العابدين ومن قرأ مخسمائة آية كتب من احلافظني ومن قرأ ستمائة آية كتب من اخلاشعني 

ألف آية أصبح له قنطار والقنطار ألف ومائتا أوقية واألوقية خري مما ومن قرأ مثامنائة آية كتب من املخبتني ومن قرأ 
  بني السماء واألرض أو قال خري مما طلعت عليه الشمس ومن قرأ ألفي آية كان يف املوجبني 

وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف  - ٢٤٥١
  ق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول اهللا فقال اهللا الواحد الصمد ثلث القرآن ليلة فش

  رواه البخاري ومسلم والنسائي 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ كل يوم مائيت مرة قل هو اهللا 
  ين أحد حمي عنه ذنوب مخسني سنة إال أن يكون عليه د

  رواه الترمذي وقال حديث غريب من حديث ثابت عن أنس 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال من قرأ تبارك الذي بيده امللك كل ليلة منعه اهللا عز و جل  - ٢٤٥٣

سورة هبا من عذاب القرب وكنا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نسميها املانعة وإهنا يف كتاب اهللا عز و جل 
  من قرأ هبا يف ليلة فقد أكثر وأطاب 

  رواه النسائي واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ يف ليلة فمن كان  - ٢٤٥٤

   ١١يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا الكهف 
  كان له نور من عدن أبني إىل مكة حشوه املالئكة 

  رواه البزار ورواته ثقات إال أن أبا فروة األسدي مل يرو عنه فيما أعلم غري النضر بن مشيل 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قرأ كل ليلة سورة الواقعة  - ٢٤٥٥

  ت آية كألف آية مل تصبه فاقة ويف املسبحا
  ذكره رزين يف جامعه ومل أره يف شيء من األصول وذكره أبو القاسم األصبهاين يف كتابه بغري إسناد 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ سورة الدخان يف  - ٢٤٥٦
  ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك 

  لدارقطين رواه الترمذي وا
  ويف رواية للدارقطين من قرأ سورة يس يف ليلة أصبح مغفورا له ومن قرأ الدخان ليلة اجلمعة أصبح مغفورا له 

وعن أيب املنذر اجلهين رضي اهللا عنه قال قلت يا نيب اهللا علمين أفضل الكالم قال يا أبا املنذر قل ال إله  - ٢٤٥٧



احلمد حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير مائة مرة يف يوم فإنك  إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله
  يومئذ أفضل 

  الناس عمال إال من قال مثل ما قلت 
  احلديث رواه البزار من رواية جابر اجلعفي 

يصبه وروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال ال حول وال قوة إال باهللا مائة مرة يف كل يوم مل  - ٢٤٥٨
  فقر أبدا 

  رواه ابن أيب الدنيا عن أسد بن وداعة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواته ثقات إال أسدا 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال ال إله إال اهللا وحده ال  - ٢٤٥٩

م مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يو
حسنة وحميت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال 

  أحد عمل أكثر من ذلك 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 

ن اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد وزاد مسلم والترمذي والنسائي ومن قال سبحا
  البحر 
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال ال إله إال اهللا  - ٢٤٦٠

ن قبله ومل يدركه وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مائيت مرة يف يوم مل يسبقه أحد كا
  أحد بعده إال من عمل بأفضل من عمله 

  رواه أمحد بإسناد جيد والطرباين 
وروي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس من عبد يقول ال إله إال  - ٢٤٦١

يومئذ الحد عمل أفضل من عمله إال من  اهللا مائة مرة إال بعثه اهللا يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ومل يرفع
  قال مثل قوله أو زاد 

  رواه الطرباين 
وعن علي رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه نزل عليه جربيل عليه السالم فقال يا  - ٢٤٦٢

حلمد محدا دائما ال حممد إن سرك أن تعبد اهللا ليلة حق عبادته فقل اللهم لك احلمد محدا خالدا مع خلودك ولك ا
  منتهى له دون مشيئتك وعند كل طرفة عني أو تنفس نفس 

  رواه الطرباين يف األوسط وأبو الشيخ ابن حبان 

ولفظه قال يا حممد إن سرك أن تعبد اهللا ليال حق عبادته أو يوما فقل اللهم لك احلمد محدا خالدا مع خلودك ولك 
  احلمد عند كل طرفة عني أو تنفس نفس  احلمد محدا ال جزاء لقائله إال رضاك ولك

  ويف إسنادمها علي بن الصلت العامري ال حيضرين حاله وتقدم بنحوه عند البيهقي واهللا أعلم 
  الترغيب يف آيات وأذكار بعد الصلوات املكتوبات  - ١

م فقالوا ذهب أهل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن فقراء املهاجرين أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل - ٢٤٦٣
  الدثور بالدرجات العلى والنعيم املقيم 



قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون وال نتصدق ويعتقون وال نعتق فقال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفال أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم وال يكون أحد أفضل 

ال من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول اهللا قال تسبحون وتكربون وحتمدون دبر كل صالة ثالثا منكم إ
  وثالثني مرة 

قال أبو صاحل فرجع فقراء املهاجرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا مسع إخواننا أهل األموال مبا فعلنا 
  سلم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ففعلوا مثله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

قال مسي فحدثت بعض أهلي هبذا احلديث فقال ومهت إمنا قال لك تسبح ثالثا وثالثني وحتمد ثالثا وثالثني وتكرب 
  أربعا وثالثني 

قال فرجعت إىل أيب صاحل فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال اهللا أكرب وسبحان اهللا واحلمد هللا اهللا أكرب وسبحان اهللا 
  حلمد هللا حىت يبلغ من مجيعهن ثالثا وثالثني وا

  رواه البخاري ومسلم واللفظ له 
ويف رواية ملسلم أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سبح يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني  - ٢٤٦٤

ئة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ومحد اهللا ثالثا وثالثني وكرب اهللا ثالثا وثالثني فتلك تسعة وتسعون مث قال متام املا
  له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر 

  ورواه مالك وابن خزمية يف صحيحه بلفظ هذه إال أن مالكا قال غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر 
رسول اهللا ذهب أصحاب الدثور باألجور يصلون كما نصلي  ورواه أبو داود ولفظه قال أبو هريرة قال أبو ذر يا

ويصومون كما نصوم وهلم فضل أموال يتصدقون هبا وليس لنا مال نتصدق به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم يا أبا ذر أال أعلمك كلمات تدرك هبا من سبقك وال يلحقك من خلفك إال من أخذ مبثل عملك قال بلى يا 

  رسول اهللا 
قال تكرب اهللا دبر كل صالة ثالثا وثالثني وحتمده ثالثا وثالثني وتسبحه ثالثا وثالثني وختتمها بال إله إال اهللا وحده ال 

  شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر 
  رواه الترمذي وحسنه والنسائي من حديث ابن عباس حنوه 

ه فإذا صليتم فقولوا سبحان اهللا ثالثا وثالثني مرة واحلمد هللا ثالثا وثالثني مرة واهللا أكرب أربعا وثالثني مرة وقاال في
  وال إله إال اهللا عشر مرات فإنكم تدركون من سبقكم وال يسبقكم من بعدكم 

  الدثور بضم الدال املهملة مجعه دثر وهو املال الكثري 
هللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال معقبات ال خييب قائلهن وعن كعب بن عجرة رضي ا - ٢٤٦٥

  أو فاعلهن دبر كل صالة مكتوبة ثالث وثالثون تسبيحة وثالث وثالثون حتميدة وأربع وثالثون تكبرية 
  رواه مسلم والترمذي والنسائي 

ه فاطمة بعث معها خبميلة ووسادة وعن علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا زوج - ٢٤٦٦
من أدم حشوها ليف ورحيني وسقاء وجرتني فقال علي رضي اهللا عنه لفاطمة رضي اهللا عنها ذات يوم واهللا لقد 

  سنوت حىت اشتكيت صدري وقد جاء اهللا 



ليه و سلم أباك بسيب فاذهيب فاستخدميه فقالت وأنا واهللا لقد طحنت حىت جملت يداي فأتت رسول اهللا صلى اهللا ع
فقال ما جاء بك أي بنية قالت جئت السلم عليك واستحيت أن تسأله ورجعت فقال علي ما فعلت قالت 

استحييت أن أسأله فأتيا مجيعا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال علي يا رسول اهللا لقد سنوت حىت اشتكيت صدري 
ة فأخدمنا فقال واهللا ال أعطيكم وأدع أهل وقالت فاطمة قد طحنت حىت جملت يداي وقد جاءك اهللا بسيب وسع

الصفة تطوى بطوهنم من اجلوع ال أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أمثاهنم فرجعا فأتامها النيب صلى 
اهللا عليه و سلم وقد دخال يف قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما وإذا غطت أقدامهما تكشفت 

  كانكما مث قال أال أخربكما خبري مما سألتماين قاال بلى رؤوسهما فثارا فقال م
قال كلمات علمنيهن جربائيل فقال تسبحان اهللا يف دبر كل صالة عشرا وحتمدان عشرا وتكربان عشرا فإذا أويتما 

  إىل فراشكما فسبحا ثالثا وثالثني وامحدا ثالثا وثالثني وكربا أربعا وثالثني 
   ما تركتهن منذ مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال علي كرم اهللا وجهه فواهللا

  قال فقال له ابن الكوا وال ليلة صفني فقال قاتلكم اهللا يا أهل العراق وال ليلة صفني 
رواه أمحد واللفظ له ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وتقدم فيما يقول إذا أوى إىل فراشه بغري هذا 

السياق ما يستغرب وإسناده جيد ورواته ثقات وعطاء بن السائب ثقة وقد مسع منه محاد بن سلمة السياق ويف هذا 
  قبل اختالطه واهللا أعلم 

اخلميلة بفتح اخلاء املعجمة وكسر امليم كساء له مخل جيعل غالبا وهو القطيفة أيضا من أدم بفتح األلف والدال أي 
  من جلد وقيل من جلد أمحر 

ء واحلاء وختفيف الياء مثىن رحى وقوله سنوت بفتح السني املهملة والنون أي أستقيت من البئر رحيني بفتح الرا
  فكنت مكان السانية وهي الناقة اليت تسقى عليها األرضون 

وقوله فاستخدميه أي اسأليه خادما وكذلك قوله فأخدمنا بكسر الدال أي أعطنا خادما وقوهلا جملت يداي بفتح 
  تقطعت من كثرة الطحن اجليم وكسرها أي 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خصلتان ال حيصيهما عبد إال 
دخل اجلنة ومها يسري ومن يعمل هبما قليل يسبح اهللا أحدكم دبر كل صالة عشرا وحيمده عشرا ويكربه عشرا 

يف امليزان إذا أوى إىل فراشه يسبح ثالثا وثالثني وحيمد ثالثا وثالثني فتلك مائة ومخسون باللسان وألف ومخسمائة 
ويكرب أربعا وثالثني فتلك مائة باللسان وألف يف امليزان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيكم يعمل يف 

  قدهن بيده يومه وليلته ألفني ومخسمائة سيئة قال عبد اهللا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يع
قال قيل يا رسول اهللا كيف ال حتصيها قال يأيت أحدكم الشيطان وهو يف صالته فيقول له اذكر كذا اذكر كذا 

  ويأتيه عند منامه فينومه 
  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 

  زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا  قال اململي رووه كلهم عن محاد بن
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ آية الكرسي دبر كل  - ٢٤٦٨

  صالة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت 
  رواه النسائي والطرباين بأسانيد أحدها صحيح 

  البخاري وابن حبان يف كتاب الصالة وصححه  وقال شيخنا أبو احلسن هو على شرط



  وزاد الطرباين يف بعض طرقه وقل هو اهللا أحد 
  وإسناده هبذه الزيادة جيد أيضا 

وعن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرأ آية الكرسي يف  - ٢٤٦٩
  الة األخرى دبر الصالة املكتوبة كان يف ذمة اهللا إىل الص

  رواه الطرباين بإسناد حسن 
وعن أيب كثري موىل بين هاشم أنه مسع أبا ذر الغفاري رضي اهللا عنه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢٤٧٠

  سلم يقول كلمات من ذكرهن مائة مرة دبر كل صالة اهللا أكرب وسبحان اهللا 

  ول وال قوة إال باهللا مث لو كانت خطاياه مثل زبد البحر حملتهن واحلمد هللا وال إله إال اهللا وحده ال شريك له وال ح
  رواه أمحد 

  وهو موقوف 
وروي عن عبد اهللا بن أرقم عن أبيه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال دبر كل  - ٢٤٧١

ني فقد اكتال باجلريب األوىف صالة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العامل
  من األجر 

  رواه الطرباين 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال دبر الصالة سبحان اهللا  - ٢٤٧٢

  العظيم وحبمده ال حول وال قوة إال باهللا قام مغفورا له 
  ء جيد رواه البزار عن أيب الزهراء عن أنس وسنده إىل أيب الزهرا

  وأبو الزهراء ال أعرفه 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من دعا هبؤالء الكلمات أو  - ٢٤٧٣

الدعوات يف دبر كل صالة مكتوبة حلت له الشفاعة مين يوم القيامة اللهم اعط حممدا الوسيلة واجعل يف املصطفني 
  املقربني داره  حمبته ويف العالني درجته ويف
  رواه الطرباين وهو غريب 

وروي عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال دبر كل  - ٢٤٧٤
  صالة أستغفر اهللا وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف 

  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط 
عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ بيده يوما مث قال يا معاذ واهللا وعن معاذ بن جبل رضي اهللا  - ٢٤٧٥

إين ألحبك فقال له معاذ بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا وأنا واهللا أحبك قال أوصيك يا معاذ ال تدعن يف دبر كل 
هبا الصناحبي صالة أن تقول اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأوصى بذلك معاذ الصناحبي وأوصى 

  أبا عبد الرمحن وأوصى هبا عبد الرمحن عقبة بن مسلم 
رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح على شرط 

  الشيخني 



  الترغيب فيما يقوله ويفعله من رأى يف منامه ما يكره 
صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها عن جابر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا  - ٢٤٧٦

  فليبصق عن يساره ثالثا وليستعذ باهللا من الشيطان الرجيم ثالثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

سلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و - ٢٤٧٧
حيبها فإمنا هي من اهللا فليحمد اهللا عليها وليحدث مبا رأى وإذا رأى غري ذلك مما يكره فإمنا هي من الشيطان 

  فليستعذ باهللا من شرها وال يذكرها الحد فإهنا ال تضره 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

قال النيب صلى اهللا عليه و سلم الرؤيا الصاحلة من اهللا واحللم من  وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال - ٢٤٧٨
  الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن مشاله ثالثا وليتعوذ باهللا من الشيطان فإهنا ال تضره 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
يتعوذ باهللا من شرها وشر الشيطان وليتفل عن يساره ويف رواية للبخاري ومسلم عن أيب سلمة وإذا رأى ما يكره فل

  ثالثا وال حيدث هبا أحدا فإهنا لن تضره 
  وروياه أيضا عن أيب هريرة وفيه فمن رأى شيئا يكرهه فال يقصه على أحد وليقم فليصل 

  و املراد هنا احللم بضم احلاء وسكون الالم وبضمها هو الرؤيا وبالضم والسكون فقط هو رؤية اجلماع يف النوم وه
  قوله فليتفل بضم الفاء وكسرها أي فليبزق وقيل التفل أقل من البزق والنفث أقل من التفل 

  الترغيب يف كلمات يقوهلن من يأرق أو يفزع بالليل 
  الترغيب يف كلمات يقوهلن من يأرق أو يفزع بالليل  - ٣

اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا فزع  عن عمرو بن شعيب رضي اهللا عنه عن أبيه عن جده أن رسول - ٢٤٧٩
أحدكم يف النوم فليقل أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون 

  فإهنا لن تضره 
  قال وكان عبد اهللا بن عمرو يلقنها من عقل من ولده ومن مل يعقل كتبها يف صك مث علقها يف عنقه 

د والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب والنسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد وليس عنده رواه أبو داو
  ختصيصها بالنوم 

ويف رواية للنسائي قال كان خالد بن الوليد رجال يفزع يف منامه فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢٤٨٠
  م اهللا أعوذ بكلمات اهللا التامة فذكر مثله و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا اضطجعت فقل بس

وقال مالك يف املوطإ بلغين أن خالد بن الوليد قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين أروع يف منامي فقال له 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقل 

  فذكر مثله 
  يا رسول اهللا إين أجد وحشة ورواه أمحد عن حممد بن حيىي بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال 

  قال إذا أخذت مضجعك فقل 
  فذكر مثله وحممد مل يسمع من الوليد 

وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال حدث خالد بن الوليد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن  - ٢٤٨١



سلم يا خالد بن الوليد أال  أهاويل يراها بالليل حالت بينه وبني صالة الليل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
أعلمك كلمات تقوهلن وال تقوهلن ثالث مرات حىت يذهب اهللا عنك ذلك قال بلى يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي 

  فإمنا شكوت هذا إليك رجاء هذا منك 
  قال قل أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون 

رضي اهللا عنها فلم ألبث إال ليايل حىت جاء خالد بن الوليد فقال يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي والذي قالت عائشة 
  بعثك باحلق ما أمتمت الكلمات اليت علمتين ثالث مرات حىت 

  أذهب اهللا عين ما كنت أجد ما أبايل لو دخلت على أسد يف خيسته بليل 
  رواه الطرباين يف األوسط 

  خلاء املعجمة هو موضعه الذي يأوي إليه خيسة األسد بكسر ا
وعن أيب التياح قال قلت لعبد الرمحن بن خنبش التميمي رضي اهللا عنه وكان كبريا أدركت رسول اهللا  - ٢٤٨٢

  صلى اهللا عليه و سلم قال نعم 
  قلت كيف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة كادته اجلن 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من األودية والشعاب وفيهم شيطان بيده  قال إن الشياطني حتدرت تلك الليلة
شعلة من نار يريد أن حيرق هبا وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهبط إليه جربيل عليه السالم فقال يا حممد قل 

زل من السماء ومن شر ما قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمات اهللا التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ين
  يعرج فيها ومن شر فنت الليل والنهار ومن شر كل طارق إال طارقا يطرق خبري يا رمحن 

  قال فطفئت نارهم وهزمهم اهللا تبارك وتعاىل 
رواه أمحد وأبو يعلى ولكل منهما إسناد جيد حمتج به وقد رواه مالك يف املوطأ عن حيىي بن سعيد مرسال ورواه 

  حديث ابن مسعود بنحوه النسائي من 
  خنبش هو بفتح اخلاء املعجمة بعدها نون ساكنة وباء موحدة مفتوحة وشني معجمة 

وعن خالد بن الوليد رضي اهللا عنه أنه أصابه أرق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أعلمك  - ٢٤٨٣
ضني وما أقلت ورب الشياطني وما كلمات إذا قلتهن منت قل اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب األر

  أضلت كن يل جارا من شر خلقك أمجعني أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وتبارك امسك 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط واللفظ له وإسناده جيد إال أن عبد الرمحن بن سابط مل يسمع من خالد 

  ريك وقال يف الكبري عز جارك وجل ثناؤك وال إله غ
ورواه الترمذي من حديث بريدة بإسناد فيه ضعف وقال يف آخره عز جارك وجل ثناؤك وال إله غريك ال إله إال 

  أنت 

الترغيب فيما يقول إذا خرج من بيته إىل املسجد وغريه وإذا دخلهما قال احلافظ كان األليق هبذا الباب أن يكون 
  ه هناك ويف كل خري عقيب املشي إىل املساجد لكن حصل ذهول عن إمالئ

عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم اهللا  - ٢٤٨٤
  توكلت على اهللا وال حول وال قوة إال باهللا يقال له حسبك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان 

  رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان يف صحيحه 



ورواه أبو داود ولفظه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم اهللا توكلت على اهللا ال حول وال قوة إال باهللا يقال 
  له حينئذ هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل هدي وكفي ووقي 

اهللا عليه و سلم ما من مسلم خيرج من  وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى - ٢٤٨٥
بيته يريد سفرا أو غريه فقال حني خيرج آمنت باهللا اعتصمت باهللا توكلت على اهللا ال حول وال قوة إال باهللا إال 

  رزق خري ذلك املخرج 
  رواه أمحد عن رجل مل يسمه عن عثمان وبقية رواته ثقات 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من خرج من  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال - ٢٤٨٦
بيته إىل الصالة فقال اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك وحبق خروجي إليك إنك تعلم أنه مل خيرجين أشر وال بطر 

وال مسعة وال رياء خرجت هربا وفرارا من ذنويب إليك خرجت رجاء رمحتك وشفقا من عذابك خرجت اتقاء 
تغاء مرضاتك أسألك أن تنقذين من النار برمحتك وكل اهللا به سبعني ألف ملك يستغفرون له وأقبل اهللا سخطك واب

  عليه بوجهه حىت يفرغ من صالته 
  ذكره رزين ومل أره يف شيء من 

  األصول اليت مجعها إمنا رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال وحسنه شيخنا احلافظ أبو احلسن رمحه اهللا 
عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من خرج من بيته إىل الصالة فقال اللهم إين أسألك حبق ولفظه قال مس

السائلني عليك وحبق ممشاي هذا فإين مل أخرج أشرا وال بطرا وال رياء وال مسعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء 
ب إال أنت أقبل اهللا إليه بوجهه واستغفر له مرضاتك أسألك أن تعيذين من النار وأن تغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنو

  سبعون ألف ملك 
وعن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغين أنك حدثت عن عبد اهللا بن عمرو بن  - ٢٤٨٧

العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول إذا دخل املسجد أعوذ باهللا العظيم وبوجهه 
  مي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم الكر

  قال أقط قلت نعم 
  قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مين سائر ذلك اليوم 

  رواه أبو داود 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من خرج من بيته إىل  - ٢٤٨٨

القدمي من الشيطان الرجيم ريب اهللا توكلت على اهللا فوضت أمري إىل اهللا  املسجد فقال أعوذ باهللا العظيم وسلطانه
  ال حول وال قوة إال باهللا قال له امللك كفيت وهديت ووقيت 

  ذكره رزين 
وعن جابر رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند  - ٢٤٨٩

ل الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء وإذا دخل فلم يذكر اهللا عند دخوله قال الشيطان دخوله وعند طعامه قا
  أدركتم املبيت وإذا مل يذكر اهللا عند طعامه قال الشيطان أدركتم املبيت والعشاء 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
   صلى اهللا عليه و سلم يا بين إذا وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا - ٢٤٩٠



  دخلت على أهلك فسلم فتكون بركة عليك وعلى أهل بيتك 
  رواه الترمذي عن علي بن زيد عن ابن املسيب عنه وقال حديث حسن صحيح غريب 

وروي عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من سره أن ال جيد  - ٢٤٩١
  نده طعاما وال مقيال وال مبيتا فليسلم إذا دخل بيته وليسم على طعامه الشيطان ع

  رواه الطرباين 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة كلهم ضامن على اهللا عز و  - ٢٤٩٢

اجلنة مبا نال من أجر أو غنيمة  جل رجل خرج غازيا يف سبيل اهللا عز و جل فهو ضامن على اهللا حىت يتوفاه فيدخله
ورجل راح إىل املسجد فهو ضامن على اهللا حىت يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده مبا نال من أجر أو غنيمة ورجل دخل 

  بيته بسالم فهو ضامن على اهللا عز و جل 
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 

وإن مات دخل اجلنة رجل دخل بيته بسالم فهو ضامن  ولفظه قال ثالثة كلهم ضامن على اهللا إن عاش رزق وكفي
  على اهللا 

  فذكر احلديث 
  الترغيب فيما يقوله من حصلت له وسوسة يف الصالة وغريها  - ٥

عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من  - ٢٤٩٣
  اهللا فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت باهللا ورسوله فإن ذلك يذهب عنه خلقك فيقول اهللا فيقول من خلق 

  رواه أمحد بإسناد جيد وأبو يعلى والبزار ورواه الطرباين يف الكبري واألوسط من حديث عبد اهللا بن عمرو 
وفيه ورواه أمحد أيضا من حديث خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه وتقدم يف الذكر وغريه حديث احلارث األشعري 

وآمركم بذكر اهللا كثريا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا يف أثره حىت أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه 
  وكذلك العبد ال ينجو من 

  الشيطان إال بذكر اهللا 
  رواه الترمذي وصححه وابن خزمية وابن حبان وغريمها 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماذا  وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال متنيت أن أكون - ٢٤٩٤
ينجينا مما يلقي الشيطان من أنفسنا فقال أبو بكر رضي اهللا عنه قد سألته عن ذلك فقال ينجيكم منه ما أمرت به 

  عمي أن يقوله فلم يقله 
  رواه أمحد وإسناده جيد حسن 

  وعبد الرمحن بن معاوية أبو احلويرث وثقه ابن حبان وله شواهد 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت الشيطان أحدكم فيقول من  - ٢٤٩٥

  خلق كذا من خلق كذا حىت يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ باهللا ولينته 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
  ويف رواية ملسلم فليقل آمنت باهللا ورسوله 

ة اليب داود والنسائي فقولوا اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد مث ليتفل عن يساره ويف رواي
  ثالثا وليستعذ باهللا من الشيطان 



  ويف رواية للنسائي فليستعذ باهللا منه ومن فتنه 
  ء أجده يف صدري وعن أيب زميل مساك بن الوليد رضي اهللا عنه قال سألت ابن عباس فقلت ما شي - ٢٤٩٦

  قال ما هو قلت واهللا ال أتكلم به 
  قال فقال يل أشيء من شك قال وضحك قال ما جنا من ذلك أحد 

قال حىت أنزل اهللا عز و جل فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
   ٧٤١احلق من ربك فال تكونن من املمترين البقرة 

  ل يل إذا وجدت يف نفسك شيئا فقل هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قال فقا
  رواه أبو داود 

وعن عثمان بن العاصي رضي اهللا عنه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن الشيطان قد حال 
 عليه و سلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا بيين وبني صاليت وقراءيت يلبسها علي فقال رسول اهللا صلى اهللا

  أحسسته فتعوذ باهللا واتفل عن يسارك 
  قال ففعلت ذلك فأذهبه اهللا عين 

  رواه مسلم 
  خنزب بكسر اخلاء املعجمة وسكون النون وفتح الزاي بعدها باء موحدة 

  الترغيب يف االستغفار  - ٦
هللا عليه و سلم أنه قال يقول اهللا عز و جل يا ابن آدم عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى ا - ٢٤٩٨

كلكم مذنب إال من عافيت فاستغفروين أغفر لكم وكلكم فقري إال من أغنيت فاسألوين أعطكم وكلكم ضال إال 
من هديت فاسألوين اهلدى أهدكم ومن استغفرين وهو يعلم أين ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له وال أبايل ولو أن 

وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من  أولكم
سلطاين مثل جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب 

ورطبكم  رجل واحد منكم ما زادوا يف سلطاين مثل جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم
ويابسكم سألوين حىت تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوين ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو 
غمسها أحدكم يف البحر وذلك أين جواد ماجد واحد عطائي كالم وعذايب كالم إمنا أمري لشيء إذا أردته أن 

  أقول له كن فيكون 
لبيهقي واللفظ له ويف إسناده شهر بن حوشب وإبراهيم بن طهمان رواه مسلم والترمذي وحسنه وابن ماجه وا

  ولفظ الترمذي حنوه إال أنه قال يا عبادي ويأيت لفظ ملسلم يف الباب بعده إن شاء اهللا 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا يا ابن آدم إنك ما  - ٢٤٩٩

  رت لك على ما كان منك وال أبايل دعوتين ورجوتين غف
  يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك 

  عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك وال أبايل 
  يا ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراهبا مغفرة 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 



  لسحاب العنان بفتح العني املهملة هو ا
  وقراب األرض بضم القاف ما يقارب مألها 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال إبليس وعزتك ال أبرح  - ٢٥٠٠
  أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم فقال وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفروين 

  راج وقال احلاكم صحيح اإلسناد رواه أمحد واحلاكم من طريق د
وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أدلكم على دائكم  - ٢٥٠١

  ودوائكم أال إن داءكم الذنوب ودواءكم االستغفار 
  رواه البيهقي وقد روي عن قتادة من قوله وهو أشبه بالصواب 

اس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لزم االستغفار وعن عبد اهللا بن عب - ٢٥٠٢
  جعل اهللا له من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا ورزقه من حيث ال حيتسب 

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي كلهم من رواية احلكم بن مصعب وقال احلاكم صحيح 
  اإلسناد 
د بن بسر رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول طوىب ملن وجد يف صحيفته وعن عب - ٢٥٠٣

  استغفار كثري 
  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي 

وعن الزبري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أحب أن تسره صحيفته فليكثر  - ٢٥٠٤
  فيها من االستغفار 

  البيهقي بإسناد ال بأس به رواه 

وعن أم عصمة العوصية رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مسلم يعمل ذنبا إال وقف 
  امللك ثالث ساعات فإن استغفر من ذنبه مل يكتبه عليه ومل يعذبه اهللا يوم القيامة 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
ة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت وعن أيب هرير - ٢٥٠٦

يف قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر صقلت فإن عاد زيد فيها حىت تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره اهللا تعاىل كال 
   ٤١بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون املطففني 

سن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على رواه الترمذي وقال حديث ح
  شرط مسلم 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن للقلوب صدأ كصدإ النحاس  - ٢٥٠٧
  وجالؤها االستغفار 

  رواه البيهقي 
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا نفعين اهللا وعن علي رضي اهللا عنه قال كنت رجال إذا مسعت  - ٢٥٠٨

به مبا شاء أن ينفعين وإذا حدثين أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف يل صدقته وقال وحدثين أبو بكر رضي اهللا 
عنه وصدق أبو بكر أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور مث 

م فيصلي ركعتني مث يستغفر اهللا إال غفر له مث قرأ هذه اآلية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم آل يقو



   ٥٣١عمران 
  إىل آخر اآلية 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وليس عند بعضهم ذكر الركعتني وقال 
  وقفه الترمذي حديث حسن غريب وذكر أن بعضهم 

وعن بالل بن يسار بن زيد رضي اهللا عنه قال حدثين أيب عن جدي أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٥٠٩
  يقول من قال أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف 

  الوجه  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث غريب ال نعرفه إال من هذا

قال احلافظ وإسناده جيد متصل فقد ذكر البخاري يف تارخيه الكبري أن بالل مسع من أبيه يسار وأن يسارا مسع من 
أبيه زيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد اختلف يف يسار والد بالل هل هو بالباء املوحدة أو بالياء املثناة 

  وحدة واهللا أعلم حتت وذكر البخاري يف تارخيه أنه بامل
  ورواه احلاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح على شرطهما إال أنه قال يقوهلا ثالثا 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسريه فقال  - ٢٥١٠
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد وال استغفروا اهللا فاستغفرنا فقال أمتوها سبعني مرة يعين فأمتمناها فقال رس

أمة يستغفر اهللا يف يوم سبعني مرة إال غفر اهللا له سبعمائة ذنب وقد خاب عبد أو أمة عمل يف يوم وليلة أكثر من 
  سبعمائة ذنب 

  رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي واألصبهاين 
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب وعن أنس أيضا رضي اهللا عنه يف قوله عز و جل فتلقى  - ٢٥١١

قال قال سبحانك اللهم وحبمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر يل إنك خري الغافرين ال إله  ٧٣الرحيم البقرة 
إال أنت سبحانك وحبمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارمحين إنك أنت أرحم الرامحني ال إله إال أنت سبحانك 

  ت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وحبمدك عملت سوءا وظلم
  ذكر أنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ولكن شك فيه 

  رواه البيهقي ويف إسناده من ال حيضرين حاله 
وعن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن أبيه عن جده قال جاء رجل إىل  - ٢٥١٢

سلم فقال واذنوباه واذنوباه فقال هذا القول مرتني أو ثالثا فقال له رسول اهللا صلى اهللا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و
عليه و سلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنويب ورمحتك أرجى عندي من عملي فقاهلا مث قال عد فعاد مث قال عد 

  فعاد مث قال قم فقد غفر اهللا لك 
  د منهم جبرح رواه احلاكم وقال رواته مدنيون ال يعرف واح

أهو  ٥٩١وعن الرباء رضي اهللا عنه قال له رجل يا أبا عمارة وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة البقرة  - ٢٥١٣
الرجل يلقى العدو فيقاتل حىت يقتل قال ال ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول ال يغفره اهللا رواه احلاكم موقوفا 

  وقال صحيح على شرطهما 

  لدعاء وما جاء يف فضله الترغيب يف كثرة ا
عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما يروي عن ربه عز و جل أنه قال يا عبادي  - ٢٥١٤



  إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم 
  مته فاستطعموين أطعمكم يا عبادي كلكم جائع إال من أطع

  يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم 
  يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم 

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
  وا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا وجنكم كان

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي 
  شيئا 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان منهم مسألته 
ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم  ما نقص

  إياها فمن وجد خريا فليحمد اهللا عز و جل ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه 
  قال سعيد كان أبو إدريس اخلوالين إذا حدث هبذا احلديث جثا على ركبتيه 

  ه رواه مسلم واللفظ ل
ورواه الترمذي وابن ماجه عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عنه ولفظ ابن ماجه قال رسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم إن اهللا تبارك وتعاىل يقول يا عبادي كلكم مذنب إال من عافيته فاسألوين املغفرة أغفر لكم ومن علم 
رت له وكلكم ضال إال من هديت فاسألوين اهلدى أهدكم منكم أين ذو قدرة على املغفرة واستغفرين بقدريت غف

وكلكم فقري إال من أغنيت فاسألوين أرزقكم ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا 
فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي مل يزد يف ملكي جناح بعوضة ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من 

من ملكي جناح بعوضة ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل  عبادي مل ينقص
كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إال كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة مث نزعها 

  ذلك بأين 

  جواد ماجد عطائي كالم إذا أردت شيئا فإمنا أقول له كن فيكون 
  البيهقي بنحو ابن ماجه وتقدم لفظه يف الباب قبله  ورواه

  املخيط بكسر امليم وسكون اخلاء املعجمة وفتح الياء املثناة حتت هو ما خياط به الثوب كاإلبرة وحنوها 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل يقول أنا عند  - ٢٥١٥

   وأنا معه إذا دعاين ظن عبدي يب
  رواه البخاري ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي ابن ماجه 

وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الدعاء هو العبادة مث قرأ  - ٢٥١٦
   ٠٦فر وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين غا

رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 
  واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من سره أن يستجيب اهللا له عند  - ٢٥١٧
  اء الشدائد فليكثر من الدعاء يف الرخ



  رواه الترمذي واحلاكم من حديثه ومن حديث سلمان وقال يف كل منهما صحيح اإلسناد 
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء يف  - ٢٥١٨
  الرخاء 

  اإلسناد رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا تعاىل يا ابن  - ٢٥١٩

  آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أبايل 

  احلديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وتقدم بتمامه يف االستغفار 
الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما على األرض مسلم  وعن عبادة بن - ٢٥٢٠

يدعو اهللا بدعوة إال آتاه اهللا تعاىل إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم فقال رجل من 
  القوم إذا نكثر 
  قال اهللا أكثر 

رواية عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان وقال الترمذي حديث حسن رواه الترمذي واللفظ له واحلاكم كالمها من 
  صحيح غريب وقال احلاكم صحيح اإلسناد قال اجلراحي يعين اهللا أكثر إجابة 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مسلم ينصب وجهه هللا  - ٢٥٢١
  ما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له يف اآلخرة عز و جل يف مسألة إال أعطاها إياه إ

  رواه أمحد بإسناد ال بأس به 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس  - ٢٥٢٢

رها له يف اآلخرة وإما أن فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا هبا إحدى ثالث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخ
  يصرف عنه من السوء مثلها 

  قالوا إذا نكثر 
  قال اهللا أكثر 

  رواه أمحد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يدعو اهللا باملؤمن يوم القيامة  - ٢٥٢٣

ىت يوقفه بني يديه فيقول عبدي إين أمرتك أن تدعوين ووعدتك أن أستجيب لك فهل كنت تدعوين فيقول نعم يا ح
رب فيقول أما إنك مل تدعين بدعوة إال استجبت لك أليس دعوتين يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك 

  ففرجت عنك فيقول نعم يا رب 
  يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجا فيقول إين عجلتها لك يف الدنيا ودعوتين 

  قال نعم يا رب فيقول إين ادخرت لك هبا يف اجلنة كذا وكذا ودعوتين 

يف حاجة أقضيها لك يف يوم كذا وكذا فقضيتها فيقول نعم يا رب فيقول إين عجلتها لك يف الدنيا ودعوتين يوم 
  قول نعم يا رب فيقول إين ادخرت لك هبا يف اجلنة كذا وكذا كذا وكذا يف حاجة أقضيها لك فلم تر قضاءها في

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال يدع اهللا دعوة دعا هبا عبده املؤمن إال بني له إما أن يكون عجل له يف 
  الدنيا وإما أن يكون ادخر له يف اآلخرة 



  من دعائه  قال فيقول املؤمن يف ذلك املقام يا ليته مل يكن عجل له شيء
  رواه احلاكم 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تعجزوا يف الدعاء فإنه لن يهلك  - ٢٥٢٤
  مع الدعاء أحد 

  رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
سلم الدعاء سالح املؤمن وعماد وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢٥٢٥

  الدين ونور السموات واألرض 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد ورواه أبو يعلى من حديث علي 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فتح له منكم باب الدعاء  - ٢٥٢٦
  أحب إليه من أن يسأل العافية فتحت له أبواب الرمحة وما سئل اهللا شيئا يعين 

  وقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل فعليكم عباد اهللا بالدعاء 
رواه الترمذي واحلاكم كالمها من رواية عبد الرمحن بن أيب بكر املليكي وهو ذاهب احلديث عن موسى بن عقبة 

  يث غريب وقال احلاكم صحيح اإلسناد عن نافع عنه وقال الترمذي حد
وعن سلمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا حيي كرمي يستحيي إذا رفع  - ٢٥٢٧

  الرجل إليه يديه أن يردمها صفرا خائبتني 
حيح على شرط رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال ص

  الشيخني 
  الصفر بكسر الصاد املهملة وإسكان الفاء هو الفارغ 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا رحيم كرمي يستحيي من عبده أن يرفع 
  إليه يديه مث ال يضع فيهما خريا 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد ويف ذلك نظر 
عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نزلت به فاقة وعن  - ٢٥٢٩

  فأنزهلا بالناس مل تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزهلا باهللا فيوشك اهللا له برزق عاجل أو آجل 
  رواه أبو داود والترمذي واحلاكم وصححه وقال الترمذي حديث حسن صحيح ثابت 

  الشني املعجمة أي يسرع وزنه ومعناه يوشك بكسر 
وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يرد القدر إال الدعاء وال يزيد يف  - ٢٥٣٠

  العمر إال الرب وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه 
  رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يغين حذر من قدر والدعاء  - ٢٥٣١
  ينفع مما نزل ومما مل ينزل وإن البالء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة 

  رواه البزار والطرباين واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  يعتلجان أي يتصارعان ويتدافعان 

وعن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يرد القضاء إال الدعاء  - ٢٥٣٢



  وال يزيد يف العمر إال الرب 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

 وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلوا اهللا من فضله فإن اهللا - ٢٥٣٣
  حيب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج 

رواه الترمذي وابن أيب الدنيا وقال الترمذي هكذا روى محاد بن واقد هذا احلديث ومحاد بن واقد ليس باحلافظ 
وروى أبو نعيم هذا احلديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبري عن رجل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وحديث أيب 

  ون أصح نعيم أشبه أن يك

  وروي عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الدعاء مخ العبادة 
  رواه الترمذي وقال حديث غريب 

روي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أدلكم على ما  - ٢٥٣٥
  اهللا يف ليلكم وهناركم فإن الدعاء سالح املؤمن ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم تدعون 

  رواه أبو يعلى 
  الترغيب يف كلمات يستفتح هبا الدعاء وبعض ما جاء يف اسم اهللا األعظم  - ٨

عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال يقول  - ٢٥٣٦
أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد اللهم إين أسألك بأين أشهد 

  فقال لقد سألت اهللا باالسم األعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم إال أنه قال فيه لقد سألت اهللا بامسه 

  ألعظم ا
  وقال صحيح على شرطهما 

قال اململي قال شيخنا احلافظ أبو احلسن املقدسي وإسناده ال مطعن فيه ومل يرد يف هذا الباب حديث أجود إسنادا 
  منه 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال وهو يقول يا ذا اجلالل  - ٢٥٣٧
  يب لك فسل واإلكرام فقال قد استج

  رواه الترمذي وقال حديث حسن 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا ملكا موكال مبن يقول يا  - ٢٥٣٨

  أرحم الرامحني فمن قاهلا ثالثا قال امللك إن أرحم الرامحني قد أقبل عليك فسل 
  رواه احلاكم 

ه قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم بأيب عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو وعن أنس بن مالك رضي اهللا عن
يصلي وهو يقول اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات واألرض يا ذا 

إذا دعي به أجاب وإذا اجلالل واإلكرام فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد سألت اهللا بامسه األعظم الذي 
  سئل به أعطى 

  رواه أمحد واللفظ له وابن ماجه 



ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وزاد هؤالء األربعة يا حي يا قيوم وقال احلاكم صحيح 
  على شرط مسلم وزاد احلاكم يف رواية له أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار 

ىي رضي اهللا عنه عن رجل من طىيء وأثىن عليه خريا قال كنت أسأل اهللا عز و جل وعن السري بن حي - ٢٥٤٠
أن يريين االسم الذي إذا دعي به أجاب فرأيت مكتوبا يف الكواكب يف السماء يا بديع السموات واألرض يا ذا 

  اجلالل واإلكرام 
  رواه أبو علي ورواته ثقات 

نهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من دعا وعن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا ع - ٢٥٤١
هبؤالء الكلمات اخلمس مل يسأل اهللا شيئا إال أعطاه ال إله إال اهللا واهللا أكرب ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك 

  وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا 
  اين يف الكبري واألوسط بإسناد حسن رواه الطرب
وعن أمساء بنت يزيد رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اسم اهللا األعظم يف هاتني اآليتني  - ٢٥٤٢

وفاحتة سورة آل عمران اهللا ال إله إال هو احلي القيوم آل  ٣٦١وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم البقرة 
   ٢عمران 

  رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
قال اململي عبد العظيم رووه كلهم عن عبيد اهللا بن أيب زياد القداح عن شهر بن حوشب عن أمساء ويأيت الكالم 

  عليهما 

ك بامسك الطاهر وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم إين أسأل
الطيب املبارك األحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرمحت به رمحت وإذا 

  استفرجت به فرجت 
قلت فقال يوما يا عائشة هل علمت أن اهللا قد دلين على االسم الذي إذا دعي به أجاب قالت فقلت بأيب أنت 

   ينبغي لك يا عائشة وأمي يا رسول اهللا فعلمنيه قال إنه ال
قالت فتنحيت وجلست ساعة مث قمت فقبلت رأسه مث قلت له يا رسول اهللا علمنيه قال إنه ال ينبغي لك يا عائشة 

  أن أعلمك إنه ال ينبغي أن تسأيل به شيئا للدنيا 
رحيم وأدعوك قالت فقمت فتوضأت مث صليت ركعتني مث قلت اللهم إين أدعوك اهللا وأدعوك الرمحن وأدعوك الرب ال

  بأمسائك احلسىن كلها ما علمت منها وما مل أعلم أن تغفر يل وترمحين 
  قالت فاستضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال إنه لفي األمساء اليت دعوت هبا 

  رواه ابن ماجه 
ذ دخل رجل فصلى وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه قال بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعد إ - ٢٥٤٤

فقال اللهم اغفر يل وارمحين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عجلت أيها املصلي إذا صليت فقعدت فامحد اهللا 
  مبا هو أهله وصل علي مث ادعه 

قال مث صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد اهللا وصلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له النيب صلى اهللا عليه و 
  يها املصلي ادع جتب سلم أ

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن والنسائي ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 



وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوة ذي النون إذ  - ٢٥٤٥
فإنه مل يدع هبا رجل مسلم يف  ٧٨ كنت من الظاملني األنبياء دعاه وهو يف بطن احلوت ال إله إال أنت سبحانك إين

  شيء قط إال استجاب اهللا له 
  رواه الترمذي واللفظ له والنسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

للمؤمنني عامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال تسمع إىل قول اهللا عز و جل فنجيناه من الغم وكذلك 
  ني األنبياء وزاد يف طريق عنده فقال ننجي املؤمن

   ٨٨رجل يا رسول اهللا هل كانت ليونس خاصة أم 
وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال العبد يا رب يا  - ٢٥٤٦

  رب يا رب 
  قال اهللا لبيك عبدي سل تعط 

  أنس  رواه ابن أيب الدنيا مرفوعا هكذا وموقوفا على
  وروى احلاكم وغريه عن أيب الدرداء وابن عباس أهنما قاال اسم اهللا األكرب رب رب 

  الترغيب يف الدعاء يف السجود ودبر الصلوات وجوف الليل األخري  - ٩
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز و  - ٢٥٤٧

  اجد فأكثروا الدعاء جل وهو س
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ينزل ربنا كل ليلة إىل مساء الدنيا  - ٢٥٤٨
  حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له 

  والبخاري ومسلم والترمذي وغريهم رواه مالك 
ويف رواية ملسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل اهللا تبارك وتعاىل إىل السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى 

  هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر يغفر له حىت ينفجر الصبح 
 عليه و سلم يقول أقرب ما يكون العبد من وعن عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا - ٢٥٤٩

  الرب يف جوف الليل فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهللا يف تلك الساعة فكن 
  رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

اء أمسع قال جوف الليل األخري ودبر وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قيل يا رسول اهللا أي الدع - ٢٥٥٠
  الصلوات املكتوبات 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن 
  الترهيب من استبطاء اإلجابة وقوله دعوت فلم يستجب يل  - ١٠
  الترهيب من استبطاء اإلجابة وقوله دعوت فلم يستجب يل  - ١٠

سلم قال يستجاب الحدكم ما مل يعجل  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و - ٢٥٥١
  يقول دعوت فلم يستجب يل 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 



  ويف رواية ملسلم والترمذي ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم ما مل يستعجل 
ر يستجب يل فيستحسر عند ذلك ويدع قيل يا رسول اهللا ما االستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أ

  الدعاء 
  فيستحسر أي ميل ويعىي فيترك الدعاء 

  وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال العبد خبري ما مل يستعجل  - ٢٥٥٢
  قالوا يا نيب اهللا وكيف يستعجل قال يقول قد دعوت ريب فلم يستجب يل 

  له وأبو يعلى ورواهتا حمتج هبم يف الصحيح إال أبا هالل الراسيب رواه أمحد واللفظ 
  الترهيب من رفع املصلي رأسه إىل السماء وقت الدعاء وأن يدعو اإلنسان وهو غافل 

  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لينتهني أقوام عن رفعهم  - ٢٥٥٣

  صالة إىل السماء أو ليخطفن اهللا أبصارهم أبصارهم عند الدعاء يف ال
  رواه مسلم والنسائي وغريمها 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال القلوب أوعية وبعضها  - ٢٥٥٤
ال يستجيب لعبد  أوعى من بعض فإذا سألتم اهللا عز و جل يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون باإلجابة فإن اهللا

  دعاه عن ظهر قلب غافل 
  رواه أمحد بإسناد حسن 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة  - ٢٥٥٥
  واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله 
  صاحل املري وهو أحد زهاد البصرة  رواه الترمذي واحلاكم وقال مستقيم اإلسناد تفرد به

  قال احلافظ صاحل املري ال شك يف زهده لكن تركه أبو داود والنسائي 
عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول  ١الترهيب من دعاء اإلنسان على نفسه وولده وخادمه وماله 

ى أوالدكم وال تدعوا على خدمكم وال تدعوا على اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا عل
  أموالكم ال توافقوا من اهللا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم 

  رواه مسلم وأبو داود وابن خزمية يف صحيحه وغريهم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث دعوات ال شك يف  - ٢٥٥٦

  املظلوم ودعوة املسافر ودعوة الوالد على ولده  إجابتهن دعوة
  رواه الترمذي وحسنه 

وروى ابن ماجة عن أم حكيم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال دعاء الوالد يفضي إىل احلجاب  - ٢٥٥٧
  ويأيت يف باب دعاء املرء ألخيه بظهر الغيب أحاديث فيها ذكر دعاء الوالد 

على النيب صلى اهللا عليه و سلم والترهيب من تركها عند ذكره صلى اهللا عليه و سلم  الترغيب يف إكثار الصالة
  كثريا دائما 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى علي صالة واحدة صلى  - ٢٥٥٨

  اهللا عليه عشرا 



  يحه رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان يف صح
  ويف بعض ألفاظ الترمذي من صلى علي مرة واحدة كتب اهللا له هبا عشر حسنات 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ذكرت عنده فليصل علي ومن  - ٢٥٥٩
  صلى علي مرة صلى اهللا عليه هبا عشرا 

صلوات وحيط عنه هبا عشر سيئات ورفعه هبا عشر  ويف رواية من صلى علي صالة واحدة صلى اهللا عليه عشر
  درجات 

رواه أمحد والنسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
  صلى علي واحدة صلى اهللا عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى علي صالة واحدة والطرباين يف الصغري واألوسط ولفظه قال رسو - ٢٥٦٠
صلى اهللا عليه عشرا ومن صلى علي عشرا صلى اهللا عليه مائة ومن صلى علي مائة كتب اهللا بني عينيه براءة من 

  النفاق وبراءة من النار وأسكنه اهللا يوم القيامة مع الشهداء 
  ه جبرح وال عدالة ويف إسناده إبراهيم بن سامل بن شبل اهلجعي ال أعرف

وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاتبعته حىت دخل  - ٢٥٦١
  خنال فسجد فأطال السجود حىت خفت أو خشيت أن يكون اهللا قد توفاه أو قبضه 

  قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرمحن قال فذكرت ذلك له 
قال إن جربيل عليه السالم قال يل أال أبشرك أن اهللا عز و جل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم قال ف

  عليك سلمت عليه 
  زاد يف رواية فسجدت هللا شكرا 

  رواه أمحد واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
ليه و سلم منا مخسة أو ورواه ابن أيب الدنيا وأبو يعلى ولفظه قال كان ال يفارق رسول اهللا صلى اهللا ع - ٢٥٦٢

  أربعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا ينوبه من حوائجه بالليل والنهار 
قال فجئته وقد خرج فاتبعته فدخل حائطا من حيطان األشراف فصلى فسجد فأطال السجود فبكيت وقلت قبض 

السجود وقلت قبض اهللا روح رسوله ال اهللا روحه قال فرفع رأسه فدعاين فقال ما لك فقلت يا رسول اهللا أطلت 
  أراه أبدا 

قال سجدت شكرا لريب فيما أبالين يف أميت من صلى علي صالة من أميت كتب اهللا له عشر حسنات وحما عنه عشر 
  سيئات 

  لفظ أيب يعلى وقال ابن أيب الدنيا من صلى علي صالة صلى اهللا عليه عشرا 
  ويف إسنادمها موسى بن عبيدة الربذي 

  له فيما أبالين أي فيما أنعم علي واإلبالء اإلنعام قو
وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى علي مرة كتب اهللا له  - ٢٥٦٣

  عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفعه هبا عشر درجات وكن له عدل عشر رقاب 
  وىل للرباء مل يسمه عنه رواه ابن أيب عاصم يف كتاب الصالة عن م

وعن أيب بردة بن نيار رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى علي من أميت  - ٢٥٦٤



صالة خملصا من قلبه صلى اهللا عليه هبا عشر صلوات ورفعه هبا عشر درجات وكتب له هبا عشر حسنات وحما عنه 
  هبا عشر سيئات 

   والبزار رواه النسائي والطرباين
وعن أيب بردة بن نيار رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى علي من أميت  - ٢٥٦٤

صالة خملصا من قلبه صلى اهللا عليه هبا عشر صلوات ورفعه هبا عشر درجات وكتب له هبا عشر حسنات وحما عنه 
  هبا عشر سيئات 

  رواه النسائي والطرباين والبزار 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا مسعتم  - ٢٥٦٥

  املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا عليه 

جو أن أكون أنا هو فمن سأل هبا عشرا مث سلوا يل الوسيلة فإهنا منزلة من اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأر
  اهللا يل الوسيلة حلت له الشفاعة 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي 

وعنه رضي اهللا عنه قال من صلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم واحدة صلى اهللا عليه ومالئكته  - ٢٥٦٦
  سبعني صالة 

  رواه أمحد بإسناد حسن 
نه قال أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما طيب النفس وعن أيب طلحة األنصاري رضي اهللا ع - ٢٥٦٧

  يرى يف وجهه البشر 
قالوا يا رسول اهللا أصبحت اليوم طيب النفس يرى يف وجهك البشر قال أجل أتاين آت من ريب عز و جل فقال من 

جات ورد عليه صلى عليك من أمتك صالة كتب اهللا له هبا عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفع له عشر در
  مثلها 

  رواه أمحد والنسائي 
ويف رواية المحد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاء ذات يوم والسرور يرى يف وجهه فقالوا يا رسول اهللا إنا 

لنرى السرور يف وجهك فقال إنه أتاين امللك فقال يا حممد أما يرضيك أن ربك عز و جل يقول إنه ال يصلي عليك 
  ك إال صليت عليه عشرا وال يسلم عليك أحد من أمتك إال سلمت عليه عشرا قال بلى أحد من أمت

ورواه ابن حبان يف صحيحه بنحو هذه ورواه الطرباين ولفظه قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وأسارير وجهه تربق فقلت يا رسول اهللا ما رأيتك أطيب نفسا وال أظهر بشرا من يومك هذا 

ل وما يل ال تطيب نفسي ويظهر بشري وإمنا فارقين جربيل عليه السالم الساعة فقال يا حممد من صلى عليك من قا
أمتك صالة كتب اهللا له هبا عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفعه هبا عشر درجات وقال له امللك مثل ما قال 

  لك 
لكا من لدن خلقك إىل أن يبعثك ال يصلي عليك أحد فقلت يا جربيل وما ذاك امللك قال إن اهللا عز و جل وكل م

  من أمتك إال قال وأنت صلى اهللا عليك 



وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثروا الصالة علي يوم اجلمعة فإنه أتاين جربيل 
  صليت أنا ومالئكيت عليه عشرا  آنفا عن ربه عز و جل فقال ما على األرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إال

  رواه الطرباين عن أيب ظالل عنه وأبو ظالل وثق وال يضر يف املتابعات 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى علي مرة صلى  - ٢٥٦٩

  اهللا عليه عشرا ملك موكل هبا حىت يبلغنيها 
   رواه الطرباين يف الكبري

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن هللا مالئكة سياحني يبلغوين عن  - ٢٥٧٠
  أميت السالم 

  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه 
  وعن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حيثما كنتم فصلوا علي  - ٢٥٧١

  تبلغين فإن صالتكم 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى علي بلغتين صالته  - ٢٥٧٢
  وصليت عليه وكتب له سوى ذلك عشر حسنات 

  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد ال بأس به 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من أحد يسلم علي إال رد وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه  - ٢٥٧٣

  اهللا إيل روحي حىت أرد عليه السالم 
  رواه أمحد وأبو داود 

وعن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا وكل بقربي ملكا  - ٢٥٧٤
حد إىل يوم القيامة إال أبلغين بامسه واسم أبيه هذا فالن بن فالن قد صلى أعطاه اهللا أمساء اخلالئق فال يصلي علي أ

  عليك 
رواه البزار وأبو الشيخ ابن حبان ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا تبارك وتعاىل ملكا أعطاه أمساء 

  صلى عليك فالن بن فالن  اخلالئق فهو قائم على قربي إذا مت فليس أحد يصلي علي صالة إال قال يا حممد
  قال فيصلي الرب تبارك وتعاىل على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا 

  رواه الطرباين يف الكبري بنحوه 

  قال احلافظ رووه كلهم عن نعيم بن ضمضم وفيه خالف عن عمران بن احلمريي وال يعرف 
و سلم إن أوىل الناس يب يوم القيامة وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢٥٧٥

  أكثرهم علي صالة 
  رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه كالمها من رواية موسى بن يعقوب الزمعي 

وعن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب ويقول  - ٢٥٧٦
  ليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر من صلى علي صالة مل تزل املالئكة تصلي ع

رواه أمحد وأبو بكر بن أيب شيبة وابن ماجه كلهم عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر عن أبيه وعاصم وإن 
  كان واهي احلديث فقد مشاه بعضهم وصحح له الترمذي وهذا احلديث حسن يف املتابعات واهللا أعلم 



رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال  وعن أيب بن كعب - ٢٥٧٧
  يا أيها الناس اذكروا اهللا اذكروا اهللا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء املوت مبا فيه جاء املوت مبا فيه 

  قال أيب بن كعب فقلت يا رسول اهللا إين أكثر الصالة فكم أجعل لك من صاليت 
  ما شئت قال قلت الربع  قال

  قال ما شئت وإن زدت فهو خري لك قال فقلت فثلثني قال ما شئت فإن زدت فهو خري لك 
  قلت النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خري لك 

  قال أجعل لك صاليت كلها قال إذا يكفى مهك ويغفر لك ذنبك 
  رواه أمحد والترمذي واحلاكم وصححه قال الترمذي حديث حسن صحيح 

ويف رواية المحد عنه قال قال رجل يا رسول اهللا أرأيت إن جعلت صاليت كلها عليك قال إذا يكفيك اهللا تبارك 
  وتعاىل ما أمهك من دنياك وآخرتك وإسناد هذه جيد 

  قوله أكثر الصالة فكم أجعل لك من صاليت معناه أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صالة عليك 

بان عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجعل وعن حممد بن حيىي بن ح
  ثلث صاليت عليك قال نعم إن شئت 

  قال الثلثني قال نعم إن شئت 
  قال فصاليت كلها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا يكفيك اهللا ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك 

  حسن رواه الطرباين بإسناد 
وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى علي يف يوم ألف مرة  - ٢٥٧٩

  مل ميت حىت يرى مقعده من اجلنة 
  رواه أبو حفص بن شاهني 

وروي عن أيب كاهل رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا كاهل من صلى  - ٢٥٨٠
كل يوم ثالث مرات وكل ليلة ثالث مرات حبا وشوقا إيل كان حقا على اهللا أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة علي 

  وذلك اليوم 
  رواه ابن أيب عاصم والطرباين يف حديث طويل إال أنه قال حقا على اهللا أن يغفر له بكل مرة ذنوب حول 

ه عبد اهللا بن مالك وقيل قيس بن عائد وقيل غري ذلك وهو هبذا اللفظ منكر وأبو كاهل أمحسي وقيل جبلي يقال امس
  واهللا أعلم 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أميا رجل مسلم مل  - ٢٥٨١

يكن عنده صدقة فليقل يف دعائه اللهم صل على حممد عبدك ورسولك وصل على املؤمنني واملؤمنات واملسلمني 
  املسلمات فإهنا زكاة و

  وقال ال يشبع مؤمن خريا حىت يكون منتهاه اجلنة 
  رواه ابن حبان يف صحيحه من طريق دراج عن أيب اهليثم 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثروا علي من الصالة كل  - ٢٥٨٢
أحدا لن يصلي علي إال عرضت علي صالته حىت يفرغ منها قال قلت  يوم اجلمعة فإنه مشهود تشهده املالئكة وإن

  وبعد املوت قال إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء عليهم الصالة والسالم 



  رواه ابن ماجه بإسناد جيد 
الة يف كل وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثروا علي من الص - ٢٥٨٣

  يوم اجلمعة فإن صالة أميت تعرض علي يف كل يوم مجعة فمن كان أكثرهم علي صالة كان أقرهبم مين منزلة 
  رواه البيهقي بإسناد حسن إال أن مكحوال 

  قيل مل يسمع من أيب أمامة 

جلمعة فيه خلق وعن أوس بن أوس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أفضل أيامكم يوم ا
  آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصفقة فأكثروا علي من الصالة فيه فإن صالتكم معروضة علي 

قالوا يا رسول اهللا وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت يعين بليت فقال إن اهللا عز و جل حرم على األرض أن 
  تأكل أجساد األنبياء 

  ان يف صحيحه واحلاكم وصححه رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه وابن حب
  أرمت بفتح اهلمزة والراء وسكون امليم وروي بضم اهلمزة وكسر الراء 

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال جزى اهللا عنا  - ٢٥٨٥
  حممدا ما هو أهله أتعب سبعني كاتبا ألف صباح 

  واألوسط رواه الطرباين يف الكبري 
وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبدين متحابني  - ٢٥٨٦

يستقبل أحدمها صاحبه ويصليان على النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يتفرقا حىت يغفر هلما ذنوهبما ما تقدم منهما وما 
  تأخر 

  رواه أبو يعلى 
ابت األنصاري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال اللهم وعن رويفع بن ث - ٢٥٨٧

  صل على حممد وأنزله املقعد املقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعيت 
  رواه البزار والطرباين يف الكبري واألوسط وبعض أسانيدهم حسن 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأحسنوا الصالة وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال إذا صليتم على رس - ٢٥٨٨
  فإنكم ال تدرون لعل ذلك يعرض عليه 

قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورمحتك وبركاتك على سيد املرسلني وإمام املتقني وخامت 
حممودا يغبطه فيه األولون  النبيني حممد عبدك ورسولك إمام اخلري وقائد اخلري ورسول الرمحة اللهم ابعثه مقاما

  واآلخرون 
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على 

  حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد 
  رواه ابن ماجه موقوفا بإسناد حسن 

  ه قال كل دعاء حمجوب حىت يصلى على حممد صلى اهللا عليه و سلم وعن علي رضي اهللا عن
  رواه الطرباين يف األوسط موقوفا ورواته ثقات ورفعه بعضهم واملوقوف أصح 

ورواه الترمذي عن أيب قرة األسدي عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب موقوفا قال إن الدعاء  - ٢٥٩٠



  نه شيء حىت تصلي على نبيك صلى اهللا عليه و سلم موقوف بني السماء واألرض ال يصعد م
وعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احضروا املنرب فحضرنا  - ٢٥٩١

فلما ارتقى درجة قال آمني فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمني فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمني فلما نزل قلنا يا 
  ل اهللا لقد مسعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جربيل عرض يل فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له رسو

  قلت آمني فلما رقيت الثانية 
قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمني فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكرب عنده أو 

  أحدمها فلم يدخاله اجلنة 
  آمني قلت 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن مالك بن احلسن بن مالك بن احلويرث عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال صعد رسول اهللا صلى  - ٢٥٩٢

  اهللا عليه و سلم املنرب فلما رقي عتبة 
م فقال يا حممد من قال آمني مث رقي أخرى فقال آمني مث رقي عتبة ثالثة فقال آمني مث قال أتاين جربيل عليه السال

  أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده اهللا فقلت آمني 
  قال ومن أدرك والديه أو أحدمها فدخل النار فأبعده اهللا فقلت آمني 

  قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده اهللا 
  قل آمني فقلت آمني 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
نيب صلى اهللا عليه و سلم ارتقى على املنرب فأمن ثالث مرات مث وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن ال - ٢٥٩٣

قال أتدرون مل أمنت قلت اهللا ورسوله أعلم قال جاءين جربيل عليه السالم فقال إنه من ذكرت عنده فلم يصل 
  عليك فأبعده اهللا وأسحقه 

  حقه قلت آمني قال ومن أدرك أبويه أو أحدمها فلم يربمها دخل النار فأبعده اهللا وأس

  قلت آمني ومن أدرك رمضان فلم يغفر له دخل النار فأبعده اهللا وأسحقه فقلت آمني 
  رواه الطرباين بإسناد لني 

وروي عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل  - ٢٥٩٤
  املسجد وصعد املنرب فقال آمني آمني آمني فلما انصرف 

قيل يا رسول اهللا رأيناك صنعت شيئا ما كنت تصنعه فقال إن جربيل تبدى يل يف أول درجة فقال يا حممد من أدرك 
والديه فلم يدخاله اجلنة فأبعده اهللا مث أبعده فقلت آمني مث قال يل يف الدرجة الثانية ومن أدرك شهر رمضان فلم 

يل يف الدرجة الثالثة فقال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده يغفر له فأبعده اهللا مث أبعده فقلت آمني مث تبدى 
  اهللا مث أبعده 
  فقلت آمني 

  رواه البزار والطرباين 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صعد املنرب فقال آمني آمني آمني  - ٢٥٩٥

آمني فقال إن جربيل عليه السالم أتاين فقال من أدرك شهر قيل يا رسول اهللا إنك صعدت املنرب فقلت آمني آمني 



  رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده اهللا 
قل آمني فقلت آمني ومن أدرك أبويه أو أحدمها فلم يربمها فمات فدخل النار فأبعده اهللا قل آمني فقلت آمني ومن 

  ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده اهللا 
  مني فقلت آمني قل آ

  رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رغم أنف رجل ذكرت عنده  - ٢٥٩٦

فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان مث انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه 
  يدخاله اجلنة  الكرب فلم

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
  رغم بكسر الغني املعجمة أي لصق بالرغام وهو التراب ذال وهوانا وقال ابن األعرايب هو بفتح الغني ومعناه ذل 

وعن حسني بن علي رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ذكرت عنده  - ٢٥٩٧
  خطىء طريق اجلنة  فخطىء الصالة علي

  رواه الطرباين وروي مرسال عن حممد ابن احلنفية 
ويف رواية البن أيب عاصم عن حممدا ابن احلنفية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ذكرت  - ٢٥٩٨

  عنده فنسي الصالة علي خطىء طريق اجلنة 

  ليه و سلم من نسي الصالة علي خطىء طريق اجلنة وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع
رواه ابن ماجه والطرباين وغريمها عن جبارة بن املغلس وهو خمتلف يف االحتجاج به وقد عد هذا احلديث من 

  مناكريه 
  وعن حسني رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي  - ٢٦٠٠

ئي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وصححه الترمذي وزاد يف سنده علي بن أيب طالب وقال حديث رواه النسا
  حسن صحيح غريب 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال خرجت ذات يوم فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أال  - ٢٦٠١
  أخربكم بأخبل الناس 

  قالوا بلى يا رسول اهللا 
  صل علي فذلك أخبل الناس قال من ذكرت عنده فلم ي

  رواه ابن أيب عاصم يف كتاب الصالة من طريق علي بن يزيد عن القاسم 
قال احلافظ اململي من هذا الكتاب أبواب متفرقة وتأيت أبواب أخر إن شاء اهللا فتقدم ما يقوله من خاف شيئا من 

له بعد األذان وما يقوله بعد صالة الصبح الرياء يف باب الرياء وما يقوله بعد الوضوء يف كتاب الطهارة وما يقو
والعصر واملغرب والعشاء يف كتاب الصالة وما يقول حني يأوي إىل فراشه يف كتاب النوافل وكذلك ما يقول إذا 

استيقظ من الليل وما يقول إذا أصبح وأمسى ودعاء احلاجة فيه أيضا ويأيت إن شاء اهللا يف كتاب البيوع ذكر اهللا يف 
  واطن الغفلة وما يقوله املديون واملكروب واملأسور ويف كتاب اللباس ما يقوله من لبس ثوبا جديدا األسواق وم

  ويف كتاب الطعام التسمية ومحد اهللا بعد األكل 
  ويف كتاب القضاء ما يقوله من خاف ظاملا 



  ألخيه بظهر الغيب ويف كتاب األدب ما يقول من ركب دابته ومن عثرت به دابته ومن نزل منزال ودعاء املرء 
ويف كتاب اجلنائز الدعاء بالعافية وما يقوله من رأى مبتلى وما يقوله من آمله شيء من جسده وما يدعى به للمريض 

  وما يدعو به املريض وما يقول من مات له ميت 
  ويف كتاب صفة اجلنة والنار سؤال اجلنة واالستعاذة من النار من اهللا نسأل التيسري واإلعانة 

  اب البيوع وغريها الترغيب يف االكتساب بالبيع وغريهكت

عن املقدام بن معديكرب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن 
  يأكل من عمل يده وإن نيب اهللا داود عليه الصالة و السالم كان يأكل من عمل يده 

فظه قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه رواه البخاري وغريه وابن ماجه ول
  وأهله وولده وخادمه فهو صدقة 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن حيتطب أحدكم حزمة على  - ٢٦٠٣
  ظهره خري له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو مينعه 

  ومسلم والترمذي والنسائي رواه مالك والبخاري 
وعن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن يأخذ أحدكم أحبله  - ٢٦٠٤

  فيأيت حبزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف اهللا هبا وجهه خري له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوا 
  رواه البخاري 

 عنه أن رجال من األنصار أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأله فقال أما يف بيتك وعن أنس رضي اهللا - ٢٦٠٥
  شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه 

وقعب نشرب فيه من املاء قال ائتين هبما فأتاه هبما فأخذمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده وقال من يشتري 
  هذين قال 

  رجل أنا آخذمها بدرهم 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يزيد على درهم مرتني أو ثالثا قال رجل أنا آخذمها بدرمهني فأعطامها إياه قا

فأخذ الدرمهني فأعطامها األنصاري وقال اشتر بأحدمها طعاما فانبذه إىل أهلك واشتر باآلخر قدوما فائتين به فأتاه به 
ا بيده مث قال اذهب فاحتطب وبع وال أرينك مخسة عشر يوما ففعل فشد فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عود

فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا 
  خري لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة 

  احلديث 
  رمذي وقال حديث حسن وتقدم بتمامه يف املسألة رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والت

وعن سعيد بن عمري عن عمه رضي اهللا عنه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الكسب  - ٢٦٠٦
  أطيب قال عمل الرجل بيده وكل كسب مربور 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  قال ابن معني عم سعيد هو الرباء 



  يد بن عمري مرسال وقال هذا هو احملفوظ وأخطأ من قال عن عمه ورواه البيهقي عن سع
وعن مجيع بن عمري عن خاله قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أفضل الكسب فقال بيع  - ٢٦٠٧

  مربور وعمل الرجل بيده 
لبيهقي عن حممد بن عبد اهللا رواه أمحد والبزار والطرباين يف الكبري باختصار وقال عن خالد أيب بردة بن نيار وروى ا

  بن منري وذكر له هذا احلديث فقال إمنا هو عن سعيد بن عمري 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الكسب أفضل قال عمل  - ٢٦٠٨

  الرجل بيده وكل بيع مربور 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ورواته ثقات 

وعن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال قيل يا رسول اهللا أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل  - ٢٦٠٩
  بيع مربور 

رواه أمحد والبزار ورجال إسناده رجال الصحيح خال املسعودي فإنه اختلط واختلف يف االحتجاج به وال بأس به 
  يف املتابعات 

يب صلى اهللا عليه و سلم رجل فرأى أصحاب رسول اهللا صلى وعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال مر على الن
اهللا عليه و سلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول اهللا لو كان هذا يف سبيل اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو يف سبيل اهللا وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخني كبريين فهو 
سبيل اهللا وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل اهللا وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو يف  يف

  سبيل الشيطان 
  رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح 

  وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا حيب املؤمن احملترف  - ٢٦١١
   يف الكبري والبيهقي رواه الطرباين

وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أمسى كاال من عمل  - ٢٦١٢
  يده أمسى مغفورا له 

رواه الطرباين يف األوسط واألصبهاين من حديث ابن عباس وتقدم من هذا الباب غري ما حديث يف املسألة أغىن عن 
  إعادهتا هنا 

  لترغيب يف البكور يف طلب الرزق وغريه وما جاء يف نوم الصبحة ا - ٢
عن صخر بن وداعة الغامدي الصحايب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم  - ٢٦١٣

بارك الميت يف بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرا فكان يبعث جتارته من 
  أول النهار فأثرى وكثر ماله 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن وال يعرف 
  لصخر الغامدي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم غري هذا احلديث 

ل عنه أبو حامت قال اململي عبد العظيم رووه كلهم عن عمارة بن حديد عن صخر وعمارة بن حديد جبلي سئ
الرازي فقال جمهول وسئل عنه أبو زرعة فقال ال يعرف وقال أبو عمر النمري صخر بن وداعة الغامدي وغامد يف 

  األزد سكن الطائف 



وهو معدود يف أهل احلجاز روى عنه عمارة بن حديد وهو جمهول مل يرو عنه غري يعلى الطائفي وال أعرف لصخر 
  رها وهو لفظ رواه مجاعة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انتهى كالمه غري حديث بورك ألميت يف بكو

قال اململي رمحه اهللا وهو كما قال أبو عمر قد رواه مجاعة من الصحابة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم منهم علي 
ن وعمران بن وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك وعبد اهللا بن سالم والنواس بن مسعا

حصني وجابر بن عبد اهللا وبعض أسانيده جيد ونبيط بن شريط وزاد يف حديثه يوم مخيسها وبريدة وأوس بن عبد 
اهللا وعائشة وغريهم من الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني ويف كثري من أسانيدها مقال وبعضها حسن وقد مجعتها يف 

  جزء وبسطت الكالم عليها 
رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باكروا الغدو يف طلب  وروي عن عائشة - ٢٦١٤

  الرزق فإن الغدو بركة وجناح 
  رواه البزار والطرباين يف األوسط 

  وروي عن عثمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نوم الصبحة مينع الرزق  - ٢٦١٥
  وأوردمها ابن عدي يف الكامل وهو ظاهر النكارة  رواه أمحد والبيهقي وغريمها

ها قالت مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم Bوروي عن فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه و سلم و - ٢٦١٦
وأنا مضطجعة متصبحة فحركين برجله مث قال يا بنية قومي اشهدي رزق ربك وال تكوين من الغافلني فإن اهللا عز و 

  ق الناس ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس جل يقسم أرزا
  رواه البيهقي 

ورواه أيضا عن علي رضي اهللا عنه قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على فاطمة بعد أن صلى  - ٢٦١٧
  الصبح وهي نائمة فذكره مبعناه 

  النوم قبل طلوع الشمس  وروى ابن ماجه من حديث علي قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن - ٢٦١٨

  الترغيب يف ذكر اهللا تعاىل يف األسواق ومواطن الغفلة 
عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من دخل السوق فقال ال  - ٢٦١٩

  هو على كل شيء قدير إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري و
  كتب اهللا له ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة 

  رواه الترمذي وقال حديث غريب 
قال اململي وإسناده متصل حسن ورواته ثقات أثبات ويف أزهر بن سنان خالف وقال ابن عدي أرجو أنه ال بأس 

  ألف ألف درجة وبىن له بيتا يف اجلنة به وقال الترمذي يف رواية له مكان ورفع له 
ورواه هبذا اللفظ ابن ماجه وابن أيب الدنيا واحلاكم وصححه كلهم من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري عن 

سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن جده ورواه احلاكم أيضا من حديث عبد اهللا بن عمر مرفوعا أيضا وقال صحيح 
  إسناده مرزوق بن املرزبان يأيت الكالم عليه اإلسناد كذا قال ويف 

وعن أيب قالبة رضي اهللا عنه قال التقى رجالن يف السوق فقال أحدمها لآلخر تعال نستغفر اهللا يف غفلة  - ٢٦٢٠
  الناس ففعل فمات أحدمها فلقيه اآلخر يف النوم فقال علمت أن اهللا غفر لنا عشية التقينا يف السوق 

  ا وغريه رواه ابن أيب الدني
وعن حيىي بن أيب كثري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لرجل ال تزال مصليا قانتا  - ٢٦٢١



  ما ذكرت اهللا قائما أو قاعدا أو يف سوقك أو يف ناديك 
  رواه البيهقي مرسال وفيه كالم 

عليه و سلم كان يقول ذاكر اهللا يف الغافلني وعن مالك رضي اهللا عنه قال بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٢٦٢٢
  كاملقاتل خلف الفارين وذاكر اهللا يف الغافلني كغصن أخضر يف شجر يابس 

ويف رواية مثل الشجرة اخلضراء يف وسط الشجر اليابس وذاكر اهللا يف الغافلني مثل مصباح يف بيت مظلم وذاكر 
  ي وذاكر اهللا يف الغافلني يغفر له بعدد كل فصيح وأعجم اهللا يف الغافلني يريه اهللا مقعده من اجلنة وهو ح

والفصيح بنو آدم واألعجم البهائم ذكره رزين ومل أره يف شيء من نسخ املوطأ إمنا رواه البيهقي يف الشعب عن 
عباد بن كثري وفيه خالف عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ذكره بنحوه ف
ورواه أيضا عن عباد بن كثري عن حممد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن ابن عمر وزاد فيه وذاكر اهللا يف الغافلني 

  ينظر اهللا إليه نظرة ال يعذبه بعدها أبدا وذاكر اهللا يف السوق له بكل شعرة نور يوم القيامة 
  وهو منقطع اإلسناد غري قوي  قال البيهقي هكذا وجدته ليس بني سلمة وبني ابن عمر أحد

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذاكر اهللا يف الغافلني مبنزلة الصابر يف  - ٢٦٢٣
  الفارين 

  رواه البزار والطرباين يف الكبري واألوسط بإسناد ال بأس به 
اهللا عليه و سلم أحب العمل إىل اهللا عز و وروي عن عصمة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى  - ٢٦٢٤

  جل سبحة احلديث وأبغض األعمال إىل اهللا عز و جل التحريف 
  فقلنا يا رسول اهللا وما سبحة احلديث قال يكون القوم يتحدثون والرجل يسبح 

  قلنا يا رسول اهللا وما التحريف قال القوم يكونون خبري فيسأهلم اجلار والصاحب فيقولون حنن بشر 
  رواه الطرباين 

  الترغيب يف االقتصاد يف طلب الرزق واإلمجال فيه وما جاء يف ذم احلرص وحب املال  - ٤
عن عبد اهللا بن سرجس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال السمت احلسن والتؤدة  - ٢٦٢٥

  واالقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة 
يث حسن غريب ورواه مالك وأبو داود بنحوه من حديث ابن عباس إال أهنما قاال من رواه الترمذي وقال حد

  مخسة وعشرين 
  وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تستبطئوا الرزق فإنه مل  - ٢٦٢٦

   يكن عبد ليموت حىت يبلغ آخر رزق هو له فأمجلوا يف الطلب أخذ احلالل وترك احلرام
  رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أيها الناس اتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب  - ٢٦٢٧
  حرم  فإن نفسا لن متوت حىت تستويف رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب خذوا ما حل ودعوا ما

  رواه ابن ماجه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أمجلوا يف طلب الدنيا  - ٢٦٢٨



  فإن كال ميسر ملا خلق له 
أهنما قاال فإن كال ميسر ملا كتب له  رواه ابن ماجه واللفظ له وأبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب واحلاكم إال

  منها 
  وقال احلاكم صحيح على شرطهما 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس من عمل يقرب من اجلنة  - ٢٦٢٩
ربيل ألقى يف إال قد أمرتكم به وال عمل يقرب من النار إال وقد هنيتكم عنه فال يستبطئن أحد منكم رزقه فإن ج

روعي أن أحدا منكم لن خيرج من الدنيا حىت يستكمل رزقه فاتقوا اهللا أيها الناس وأمجلوا يف الطلب فإن استبطأ 
  أحد منكم رزقه فال يطلبه مبعصية اهللا فإن اهللا ال ينال فضله مبعصيته 

  رواه احلاكم 
و سلم قال يا أيها الناس إن الغىن ليس عن  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه - ٢٦٣٠

كثرة العرض ولكن الغىن غىن النفس وإن اهللا عز و جل يؤيت عبده ما كتب له من الرزق فأمجلوا يف الطلب خذوا ما 
  حل ودعوا ما حرم 

  رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء اهللا 
ه و سلم فدعا الناس فقال هلموا إيل فأقبلوا إليه وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال قام النيب صلى اهللا علي - ٢٦٣١

فجلسوا فقال هذا رسول رب العاملني جربيل عليه السالم نفث يف روعي أنه ال متوت نفس حىت تستكمل رزقها فإن 
  أبطأ عليها فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب وال 

  عنده إال بطاعته حيملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه مبعصية اهللا فإن اهللا ال ينال ما 
  رواه البزار ورواته ثقات إال قدامة بن زائدة بن قدامة فإنه ال حيضرين فيه جرح وال تعديل 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الرزق ليطلب العبد كما  - ٢٦٣٢
  يطلبه أجله 

اين بإسناد جيد إال أنه قال إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه رواه ابن حبان يف صحيحه والبزار ورواه الطرب
  أجله 

وروي عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنرب يوم غزوة  - ٢٦٣٣
إال عما هناكم اهللا عنه تبوك فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال يا أيها الناس إين ما آمركم إال مبا أمركم اهللا وال أهناكم 

فأمجلوا يف الطلب فوالذي نفس أيب القاسم بيده إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله فإن تعسر عليكم شيء منه 
  فاطلبوه بطاعة اهللا عز و جل 

  رواه الطرباين يف الكبري 
اآلية ومن يتق اهللا جيعل  وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتلو هذه - ٢٦٣٤

   ٣ ٢له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب الطالق 
  فجعل يرددها حىت نعست فقال يا أبا ذر لو أن الناس أخذوا هبا لكفتهم 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
من رزقه وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو فر أحدكم  - ٢٦٣٥

  أدركه كما يدركه املوت 



  رواه الطرباين يف األوسط والصغري بإسناد حسن 
وروي عن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تعجلن إىل  - ٢٦٣٦

ظن أنك إن شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه إن كان مل يقدر لك ذلك وال تستأخرن عن شيء ت
  استأخرت عنه أنه مدفوع عنك إن كان اهللا قدره عليك 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى مترة غابرة فأخذها فناوهلا سائال فقال  - ٢٦٣٧

  أما إنك لو مل تأهتا ألتتك 
  ن يف صحيحه والبيهقي رواه الطرباين بإسناد جيد وابن حبا

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما خلق اهللا من صباح  - ٢٦٣٨
  يعلم ملك من السماء وال يف األرض ما يصنع اهللا يف ذلك اليوم وإن العبد له 

  ك ما استطاعوا رزقه فلو اجتمع عليه الثقالن اجلن واإلنس أن يصدوا عنه شيئا من ذل
  رواه الطرباين بإسناد لني ويشبه أن يكون موقوفا 

وعن حبة و سواء ابين خالد رضي اهللا عنهما أهنما أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يعمل عمال  - ٢٦٣٩
ليس عليه قشر  يبين بناء فلما فرغ دعانا فقال ال تنافسا يف الرزق ما هتزهزت رؤوسكما فإن اإلنسان تلده أمه أمحر

  مث يعطيه اهللا ويرزقه 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما طلعت مشس قط إال بعث  - ٢٦٤٠
مما كثر  جبنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل األرض إال الثقلني يا أيها الناس هلموا إىل ربكم فإن ما قل وكفى خري

وأهلى وال آبت مشس قط إال بعث جبنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل األرض إال الثقلني اللهم أعط منفقا خلفا 
  وأعط ممسكا تلفا 

  رواه أمحد بإسناد صحيح واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وصححه 
اهللا عليه و سلم يقول خري الذكر  وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى - ٢٦٤١

  اخلفي وخري الرزق ما يكفي 
  رواه أبو عوانة وابن حبان يف صحيحيهما 

وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من انقطع إىل اهللا عز و  - ٢٦٤٢
  نيا وكله اهللا إليها جل كفاه اهللا كل مؤونة ورزقه من حيث ال حيتسب ومن انقطع إىل الد

رواه أبو الشيخ يف كتاب الثواب والبيهقي كالمها من رواية احلسن عن عمران ويف إسناده إبراهيم بن األشعث 
  خادم الفضل وفيه كالم قريب 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت الدنيا مهته وسدمه وهلا  - ٢٦٤٣
نوي جعل اهللا الفقر بني عينيه وشتت عليه ضيعته ومل يأته منها إال ما كتب له منها ومن كانت شخص وإياها ي

اآلخرة مهته وسدمه وهلا شخص وإياها ينوي جعل اهللا عز و جل الغىن يف قلبه ومجع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي 
  صاغرة 

ترمذي أخصر من هذا ويأيت لفظه يف الفراغ للعبادة رواه البزار والطرباين واللفظ له وابن حبان يف صحيحه ورواه ال



  إن شاء اهللا 
  سدمه بفتح السني والدال املهملتني أي مهه وما حيرص عليه ويلهج به 

  وقوله شتت عليه ضيعته بفتح الضاد املعجمة أي فرق عليه حاله وصناعته وما هو مهتم به وشعبه عليه 
ال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسجد اخليف وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ق - ٢٦٤٤

فحمد اهللا وذكره مبا هو أهله مث قال من كانت الدنيا مهه فرق اهللا مشله وجعل فقره بني عينيه ومل يؤته من الدنيا إال 
  ما كتب له 

  رواه الطرباين 
و سلم من أصبح ومهه الدنيا فليس  وروي عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه - ٢٦٤٥

  من اهللا يف شيء ومن مل يهتم باملسلمني فليس منهم ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غري مكره فليس منا 
  رواه الطرباين 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ قضي األمر وهم يف غفلة قال  - ٢٦٤٦
  يف الدنيا 

  ابن حبان يف صحيحه وهو يف الصحيحني مبعناه يف آخر حديث يأيت يف آخر صفة اجلنة إن شاء اهللا رواه 
وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعة من الشقاء مجود العني  - ٢٦٤٧

  وقسوة القلب وطول األمل واحلرص على الدنيا 
  رواه البزار وغريه 

ي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ترضني أحدا بسخط ورو - ٢٦٤٨
اهللا وال حتمدن أحدا على فضل اهللا وال تذمن أحدا على ما مل يؤتك اهللا فإن رزق اهللا ال يسوقه إليك حرص حريص 

الرضا واليقني وجعل اهلم واحلزن يف  وال يرده عنك كراهية كاره وإن اهللا بقسطه وعدله جعل الروح والفرج يف
  السخط 

  رواه الطرباين يف الكبري 
وعن كعب بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ذئبان جائعان أرسال يف  - ٢٦٤٩

رمذي غنم بأفسد هلا من حرص املرء على املال والشرف لدينه رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الت
  حديث حسن 

  قال اململي رضي اهللا عنه وسيأيت غري ما حديث من هذا النوع يف الزهد إن شاء اهللا 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتني حب 
  ه قال طول احلياة وكثرة املال العيش أو قال طول احلياة وحب املال رواه البخاري ومسلم والترمذي إال أن

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اللهم إين أعوذ بك من  - ٢٦٥١
  علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعاء ال يسمع 

  رقم وتقدم يف العلم رواه ابن ماجه والنسائي ورواه مسلم والترمذي وغريمها من حديث زيد بن أ
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كان البن آدم واديان من مال  - ٢٦٥٢

  البتغى إليهما ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب 



  رواه البخاري ومسلم 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لو أن البن آدم واديا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت ر - ٢٦٥٣

  من ذهب ألحب أن يكون إليه مثله وال ميأل عني ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب 
  رواه البخاري ومسلم 

ا وعن ابن عباس بن سهل بن سعد رضي اهللا عنهم قال مسعت ابن الزبري على منرب مكة يف خطبته يقول ي - ٢٦٥٤
  أيها الناس إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب أحب إليه ثانيا 

  ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا وال يسد جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب 
  رواه البخاري 

قرأ يف الصالة لو أن البن آدم واديا من ذهب وعن بريدة رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم ي
  البتغى إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا البتغى إليه ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب 

  رواه البزار بإسناد جيد 
فيوقف بني يدي وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جياء بابن آدم كأنه بذج  - ٢٦٥٦

اهللا عز و جل فيقول اهللا له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فما صنعت فيقول يا رب مجعته ومثرته فتركته أكثر ما 
كان فارجعين آتك به فيقول اهللا له أرين ما قدمت فيقول يا رب مجعته ومثرته فتركته أكثر ما كان فارجعين آتك به 

  النار فإذا عبد مل يقدم خريا فيمضى به إىل 
رواه الترمذي عن إمساعيل بن مسلم املكي وهو واه عن احلسن وقتادة عنه وقال رواه غري واحد عن احلسن ومل 

  يسندوه 
قوله البذج بباء موحدة مفتوحة مث ذال معجمة ساكنة مث جيم هو ولد الضأن شبه به ملا يأيت فيه من الصغار والذل 

  واحلقارة 
  يف ذم احلرص وحب املال يف الزهد وغريه إن شاء اهللا تعاىل  قال احلافظ وتأيت أحاديث كثرية

  الترغيب يف طلب احلالل واألكل منه والترهيب من اكتساب احلرام وأكله ولبسه وحنو ذلك 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا وإن  - ٢٦٥٧

نني مبا أمر به املرسلني فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم اهللا أمر املؤم
   ١٥املؤمنون 

   ٢٧١وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم البقرة 
م وملبسه مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرا

  حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك 
  رواه مسلم والترمذي 

  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال طلب احلالل واجب على كل مسلم 
  رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن إن شاء اهللا 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكل طيبا وعمل يف وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسو - ٢٦٦٠
  سنة وأمن الناس بوائقه دخل اجلنة 



  قالوا يا رسول اهللا إن هذا يف أمتك اليوم كثري قال وسيكون يف قرون بعدي 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أربع إذا كن فيك  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما - ٢٦٦١
  عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة يف طعمة 

  رواه أمحد والطرباين وإسنادمها حسن 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أميا رجل اكتسب  - ٢٦٦٢
   من حالل فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق اهللا كان له به زكاة ماال

  رواه ابن حبان يف صحيحه من طريق دراج عن أيب اهليثم 
وعن نصيح العنسي عن ركب املصري رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طوىب  - ٢٦٦٣

ل عن الناس شره طوىب ملن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ملن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت عالنيته وعز
  ماله وأمسك الفضل من قوله 

  رواه الطرباين يف حديث يأيت بتمامه يف التواضع إن شاء اهللا 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال تليت هذه اآلية عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أيها  - ٢٦٦٤

   ٨٦١حالال طيبا البقرة  الناس كلوا مما يف األرض
فقام سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه فقال يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين مستجاب الدعوة فقال له النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس حممد بيده إن العبد 

  عني يوما وأميا عبد نبت حلمه من سحت فالنار أوىل به ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل منه عمل أرب
  رواه الطرباين يف الصغري 

وروي عن علي رضي اهللا عنه قال كنا جلوسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطلع علينا رجل من  - ٢٦٦٥
أن ال إله إال اهللا وأن حممدا أهل العالية فقال يا رسول اهللا أخربين بأشد شيء يف هذا الدين وألينه فقال ألينه شهادة 

عبده ورسوله وأشده يا أخا العالية األمانة إنه ال دين ملن ال أمانة له وال صالة له وال زكاة له يا أخا العالية إنه من 
أصاب ماال من حرام فلبس منه جلبابا يعين قميصا مل تقبل صالته حىت ينحى ذلك اجللباب عنه إن اهللا عز و جل 

  أخا العالية من أن يقبل عمل رجل أو صالته وعليه جلباب من حرام أكرم وأجل يا 
  رواه البزار وفيه نكارة 

وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام مل يقبل اهللا  - ٢٦٦٦
 يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم عز و جل له صالة ما دام عليه قال مث أدخل أصبعيه يف أذنيه مث قال صمتا إن مل

  مسعته يقوله 
  رواه أمحد 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اشترى سرقة وهو يعلم أهنا  - ٢٦٦٧

  سرقة فقد اشترك يف عارها وإمثها 
  رواه البيهقي ويف إسناده احتمال للتحسني ويشبه أن يكون موقوفا 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده ألن و - ٢٦٦٨
يأخذ أحدكم حبله فيذهب به إىل اجلبل فيحتطب مث يأيت به فيحمله على ظهره فيأكل خري له من أن يسأل الناس 



  ليه وألن يأخذ ترابا فيجعله يف فيه خري له من أن جيعل يف فيه ما حرم اهللا ع
  رواه أمحد بإسناد جيد 

وعنه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن  - ٢٦٦٩
  مجع ماال حراما مث تصدق به مل يكن له فيه أجر وكان إصره عليه 

  حجرية عنه رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم كلهم من رواية دراج عن ابن 

ورواه الطرباين من حديث أيب الطفيل ولفظه قال من كسب ماال من حرام فأعتق منه ووصل منه رمحه كان ذلك 
  إصرا عليه 
وروى أبو داود يف املراسيل عن القاسم بن خميمرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢٦٧٠

أو تصدق به أو أنفقه يف سبيل اهللا مجع ذلك كله مجيعا فقذف به يف  سلم من اكتسب ماال من مأمث فوصل به رمحه
  جهنم 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا قسم بينكم  - ٢٦٧١

ن حيب فمن أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن اهللا يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب وال يعطي الدين إال م
أعطاه اهللا الدين فقد أحبه وال والذي نفسي بيده ال يسلم أو ال يسلم عبد حىت يسلم أو يسلم قلبه ولسانه وال 

يؤمن حىت يؤمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه قال غشمه وظلمه وال يكسب عبد ماال حراما فيتصدق به فيقبل منه 
  هره إال كان زاده إىل النار وال ينفق منه فيبارك له فيه وال يتركه خلف ظ

  إن اهللا تعاىل ال ميحو السىيء بالسىيء ولكن ميحو السىيء باحلسن إن اخلبيث ال ميحو اخلبيث 
  رواه أمحد وغريه من طريق أبان بن إسحاق عن الصباح بن حممد وقد حسنها بعضهم واهللا أعلم 

ليه و سلم قال يأيت على الناس زمان ال يبايل وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا ع - ٢٦٧٢
  املرء ما أخذ أمن احلالل أم من احلرام 

  رواه البخاري والنسائي وزاد رزين فيه فإذ ذلك ال جتاب هلم دعوة 
وعنه رضي اهللا عنه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم  - ٢٦٧٣

  ن أكثر ما يدخل الناس اجلنة قال تقوى اهللا وحسن اخللق والفرج وسئل ع
  رواه الترمذي وقال حديث صحيح غريب 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استحيوا من اهللا حق  - ٢٦٧٤
  احلياء 

  قال قلنا يا نيب اهللا إنا لنستحيي واحلمد هللا 
  قال ليس ذلك ولكن 

االستحياء من اهللا حق احلياء أن حتفظ الرأس وما وعى وحتفظ البطن وما حوى ولتذكر املوت والبلى ومن أراد 
  اآلخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهللا حق احلياء 

  رواه الترمذي وقال حديث غريب إمنا نعرفه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن حممد 
أبان والصباح خمتلف فيهما وقد ضعف الصباح برفعه هذا احلديث وصوابه عن ابن مسعود موقوفا عليه قال احلافظ 

  ورواه الطرباين من حديث عائشة مرفوعا 



  قوله حتفظ البطن وما حوى يعين ما وضع فيه من طعام وشراب حىت يكونا من حلهما 
اهللا عليه و سلم ال تغبطن جامع املال من غري  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى - ٢٦٧٥

  حله أو قال من غري حقه فإنه إن تصدق به مل يقبل منه وما بقي كان زاده إىل النار 
  رواه احلاكم من طريق حنش وامسه حسني بن قيس وقال صحيح اإلسناد 

  قال اململي كيف وحنش متروك 
اهللا عليه و سلم ال يعجبنك رحب الذراعني بالدم وال جامع  ورواه البيهقي من طريقه ولفظه قال رسول اهللا صلى

  املال من غري حله فإنه إن تصدق مل يقبل منه وما بقي كان زاده إىل النار 
  ورواه البيهقي أيضا من حديث ابن مسعود بنحوه 

امة حىت يسأل وعن معاذ رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما تزال قدما عبد يوم القي - ٢٦٧٦
  عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أباله وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه 

  رواه البيهقي وغريه ورواه الترمذي من حديث أيب برزة وصححه وتقدم هو وغريه يف العلم 
اهللا عليه و سلم الدنيا خضرة حلوة من  وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى - ٢٦٧٧

اكتسب فيها ماال من حله وأنفقه يف حقه أثابه اهللا عليه وأورده جنته ومن اكتسب فيها ماال من غري حله وأنفقه يف 
  غري حقه أحله اهللا دار اهلوان ورب متخوض يف 

   ٧٩إلسراء مال اهللا ورسوله له النار يوم القيامة يقول اهللا كلما خبت زدناهم سعريا ا
  رواه البيهقي 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا كعب بن عجرة إنه ال  - ٢٦٧٨
  يدخل اجلنة حلم نبت من سحت 

  رواه ابن حبان يف صحيحه يف حديث 
لم يا كعب بن عجرة إنه وعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س - ٢٦٧٩

ال يدخل اجلنة حلم ودم نبتا على سحت النار أوىل به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد يف فكاك نفسه فمعتقها 
  وغاد موبقها 

  رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه يف حديث 
   ولفظ الترمذي يا كعب بن عجرة إنه ال يربو حلم نبت من سحت إال كانت النار أوىل به

  السحت بضم السني وإسكان احلاء وبضمهما أيضا هو احلرام وقيل هو اخلبيث من املكاسب 
وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يدخل اجلنة جسد غذي  - ٢٦٨٠

  حبرام 
  رواه أبو يعلى والبزار والطرباين يف األوسط والبيهقي وبعض أسانيدهم حسن 

  غيب يف الورع وترك الشبهات وما حيوك يف الصدور التر
  عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  - ٢٦٨١

احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن 
احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه أال وإن لكل ملك محى أال وإن محى  وقع يف الشبهات وقع يف



  اهللا حمارمه أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب 
 يدري كثري من الناس رواه البخاري ومسلم والترمذي ولفظه احلالل بني واحلرام بني وبني ذلك أمور مشتبهات ال

أمن احلالل هي أم من احلرام فمن تركها استربأ لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع احلرام 
  كما أنه من يرعى حول احلمى أوشك أن يواقعه أال وإن لكل ملك محى أال وإن محى اهللا حمارمه 

  وأبو داود باختصار وابن ماجه 
اود والنسائي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور ويف رواية اليب د

مشتبهات وسأضرب لكم يف ذلك مثال إن اهللا محى محى وإن محى اهللا ما حرم وإنه من يرتع حول احلمى يوشك أن 
  خيالطه وإن من خيالط الريبة يوشك أن خيسر 

حلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من اإلمث كان ملا ويف رواية للبخاري والنسائي ا
استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من اإلمث أوشك أن يواقع ما استبان واملعاصي محى اهللا ومن يرتع حول 

  احلمى يوشك أن يواقعه 
ام بني وبني ذلك شبهات فمن أوقع هبن فهو قمن أن ورواه الطرباين من حديث ابن عباس ولفظه احلالل بني واحلر

  يأمث ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه كمرتع إىل جنب محى ومحى اهللا احلرام 
  رتع احلمى إذا رعى من حوله وطاف به 

  أوشك بفتح األلف والشني أي كاد وأسرع 
  واجترأ مهموز أي أقدم 

  ي جدير وحقيق وقمن يف حديث ابن عباس هو بفتح القاف وكسر امليم أ
وعن النواس بن مسعان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك  - ٢٦٨٢

  يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس 
  رواه مسلم 

  حاك باحلاء املهملة والكاف أي جال وتردد 
 صلى اهللا عليه و سلم وأنا أريد أن ال أدع شيئا وعن وابصة بن معبد رضي اهللا عنه قال رأيت رسول اهللا - ٢٦٨٣

  من الرب واإلمث إال سألت عنه فقال يل ادن يا وابصة 
  فدنوت منه حىت مست ركبيت ركبته فقال يل يا وابصة أخربك عما جئت تسأل عنه 

هبا يف  قلت يا رسول اهللا أخربين قال جئت تسأل عن الرب واإلمث قلت نعم فجمع أصابعه الثالث فجعل ينكت
صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك والرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب واإلمث ما حاك يف القلب 

  وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك 
  رواه أمحد بإسناد حسن 

قال الرب ما  وعن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أخربين ما حيل يل وحيرم علي - ٢٦٨٤
  سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب واإلمث ما مل تسكن إليه النفس ومل يطمئن إليه القلب وإن أفتاك املفتون 

  رواه أمحد بإسناد جيد 
وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وجد مترة يف الطريق فقال لوال أين أخاف أن  - ٢٦٨٥

  ها رواه البخاري ومسلم تكون من الصدقة ألكلت



وعن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دع ما يريبك  - ٢٦٨٦
  إىل ما ال يريبك رواه الترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

  يل فمن الورع قال الذي يقف عند الشبهة ورواه الطرباين بنحوه من حديث واثلة بن األسقع وزاد فيه ق
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان اليب بكر الصديق رضي اهللا عنه غالم خيرج له اخلراج وكان أبو  - ٢٦٨٧

  بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال 

يف اجلاهلية وما أحسن الكهانة إال أين له الغالم أتدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت إلنسان 
  خدعته فلقيين فأعطاين لذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء يف بطنه 

  رواه البخاري 
  اخلراج شيء يفرضه املالك على عبده يؤديه إليه كل يوم مما يكتسبه وباقي كسبه يأخذه لنفسه 

هللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يبلغ العبد أن وعن عطية بن عروة السعدي رضي ا - ٢٦٨٨
  يكون من املتقني حىت يدع ما ال بأس به حذرا ملا به بأس 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
اإلمث قال إذا حاك يف نفسك وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم ما  - ٢٦٨٩

  شيء فدعه 
  قال فما اإلميان قال إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن 

  رواه أمحد بإسناد صحيح 
وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من كن فيه استوجب  - ٢٦٩٠

  رع حيجزه عن حمارم اهللا وحلم يرد به جهل اجلاهل الثواب واستكمل اإلميان خلق يعيش به يف الناس وو
  رواه البزار 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل العبادة الفقه وأفضل  - ٢٦٩١

  الدين الورع 
  رواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة ويف إسناده حممد بن أيب ليلى 

ان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضل العلم خري من وعن حذيفة بن اليم - ٢٦٩٢
  فضل العبادة وخري دينكم الورع 

  رواه الطرباين يف األوسط والبزار بإسناد حسن 
وروي عن واثلة عن أيب هريرة رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كن ورعا  - ٢٦٩٣

كن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن جماورة من جاورك تكن أعبد الناس و
  تكن مسلما وأقل الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب 

  رواه ابن ماجه والبيهقي يف الزهد الكبري وهو عند الترمذي بنحوه من حديث احلسن عن أيب هريرة ومل يسمع منه 
الغطفاين رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بئس العبد عبد جترب  وروي عن نعيم بن مهار - ٢٦٩٤

  واختال ونسي الكبري املتعال 
  بئس العبد عبد خيتل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يستحل احملارم بالشبهات بئس العبد عبد هوى يضله 



  بئس العبد عبد رغبته تذله 
  يث أمساء بنت عميس أطول منه ويأيت لفظه يف التواضع إن شاء اهللا تعاىل رواه الطرباين ورواه الترمذي من حد

  الترغيب يف السماحة يف البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء  - ٧
عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رحم اهللا عبدا مسحا إذا  - ٢٦٩٥

إذا اقتضى رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له والترمذي ولفظه قال رسول اهللا صلى باع مسحا إذا اشترى مسحا 
  اهللا عليه و سلم غفر اهللا لرجل كان قبلكم كان سهال إذا باع سهال إذا اشترى سهال إذا اقتضى 

ان وعن عثمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أدخل اهللا عز و جل رجال ك - ٢٦٩٦
  سهال مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا اجلنة 

  رواه النسائي وابن ماجه مل يذكر قاضيا ومقتضيا 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم مبن حيرم  - ٢٦٩٧

  على النار ومن حترم عليه النار على كل قريب هني سهل 

  ال حديث حسن غريب والطرباين يف الكبري بإسناد جيد وزاد لني رواه الترمذي وق
  وابن حبان يف صحيحه 

  ويف رواية البن حبان إمنا حترم النار على كل هني لني قريب سهل 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كان هينا لينا قريبا حرمه اهللا على  - ٢٦٩٨

  النار 
  حلاكم وقال صحيح على شرط مسلم رواه ا

ورواه الطرباين يف األوسط من حديث أنس ولفظه قيل يا رسول اهللا من حيرم على النار قال اهلني اللني السهل 
  القريب 

ورواه يف األوسط أيضا والكبري عن معيقب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرمت النار 
  سهل القريب على اهلني اللني ال

وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا حيب مسح البيع مسح الشراء مسح  - ٢٦٩٩
  القضاء 

  رواه الترمذي وقال غريب واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امسح يسمح لك  - ٢٧٠٠

  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح إال مهدي بن جعفر 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أفضل املؤمنني رجل مسح البيع  - ٢٧٠١

  مسح الشراء مسح القضاء مسح االقتضاء 
  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات 

 عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل رجل اجلنة وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا - ٢٧٠٢
  بسماحته قاضيا ومقتضيا 

  رواه أمحد ورواته ثقات مشهورون 
وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال أتى اهللا بعبد من عباده آتاه اهللا ماال فقال له ماذا عملت يف الدنيا قال  - ٢٧٠٣



   ٢٤وال يكتمون اهللا حديثا النساء 
  ا رب آتيتين قال ي

ماال فكنت أبايع الناس وكان من خلقي اجلواز فكنت أيسر على املوسر وأنظر املعسر فقال اهللا تعاىل أنا أحق بذلك 
منك جتاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود األنصاري هكذا مسعناه من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم 
ومرفوعا عن عقبة وأيب مسعود وتقدمت بقية ألفاظ هذا احلديث يف إنظار  رواه مسلم هكذا موقوفا على حذيفة

  املعسر 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به  - ٢٧٠٤

  ثل سنه أصحابه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوه فإن لصاحب احلق مقاال مث قال أعطوه سنا م
  قالوا يا رسول اهللا ال جند إال أمثل من سنه 

  قال أعطوه فإن خريكم أحسنكم قضاء 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي خمتصرا ومطوال وابن ماجه خمتصرا 

وعن أيب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال استسلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٧٠٥
  من الصدقة بكرا فجاءته إبل 

قال أبو رافع فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أقضي الرجل بكره فقلت ال أجد يف اإلبل إال مجال خيارا 
  رباعيا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء 

  رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة العصر مث قام  - ٢٧٠٦

خطيبا فذكر احلديث إىل أن قال أال وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب ومنهم سىيء القضاء حسن الطلب فتلك 
سن القضاء احلسن الطلب أال وشرهم سىيء بتلك أال وإن منهم السىيء القضاء السىيء الطلب أال وخريهم احل

  القضاء سىيء الطلب 
  رواه الترمذي يف حديث يأيت يف الغضب إن شاء اهللا تعاىل وقال حديث حسن 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال استسلف النيب صلى اهللا عليه و سلم من رجل من األنصار أربعني  - ٢٧٠٧
  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما جاءنا شيء فقال الرجل صاعا فاحتاج األنصاري فأتاه فقال رسو

وأراد أن يتكلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقل إال خريا فإنه خري من تسلف فأعطاه أربعني فضال 
  وأربعني لسلفه فأعطاه مثانني 

  رواه البزار بإسناد جيد 
عليه و سلم بدين فتكلم بعض الكالم فهم به بعض  وروى ابن ماجه عنه قال جاء رجل يطلب النيب صلى اهللا

  أصحابه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مه إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حىت يقضيه 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل يتقاضاه قد استلف منه شطر  - ٢٧٠٨

وسق لك ونصف وسق من عندي مث جاء صاحب الوسق يتقاضاه فأعطاه وسقني وسق فأعطاه وسقا فقال نصف 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسق لك ووسق من عندي 



  رواه البزار وإسناده حسن إن شاء اهللا 
  شطر وسق أي نصف وسق 

  والوسق بفتح الواو وسكون السني املهملة ستون صاعا وقيل محل بعري 
ر و عائشة رضي اهللا عنهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من طلب حقا فليطلبه وعن ابن عم - ٢٧٠٩

  يف عفاف واف أو غري واف 
  رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط البخاري 

يه و سلم استسلف منه حني وروى ابن ماجه عن عبد اهللا بن ربيعة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عل - ٢٧١٠
غزا حنينا ثالثني أو أربعني ألفا قضاها إياه مث قال له النيب صلى اهللا عليه و سلم بارك اهللا لك يف أهلك ومالك إمنا 

  جزاء السلف الوفاء واحلمد 
  الترغيب يف إقالة النادم  - ٢٥

و سلم من أقال مسلما بيعته أقاله اهللا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢٧١١
  عثرته يوم القيامة 

  رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

  ويف رواية البن حبان من أقال مسلما عثرته أقاله اهللا عثرته يوم القيامة 
  قاله اهللا نفسه يوم القيامة ويف رواية اليب داود يف املراسيل من أقال نادما أ

وعن أيب شريح رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أقال أخاه بيعا أقاله اهللا  - ٢٧١٢
  عثرته يوم القيامة 

  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات 
  الترهيب من خبس الكيل والوزن  - ١

ا قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة كانوا من أخبث الناس عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مل - ٢٧١٣
  فأحسنوا الكيل بعد ذلك  ١كيال فأنزل اهللا عز و جل ويل للمطففني املطففني 
  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي 

حاب الكيل وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الص - ٢٧١٤
  والوزن إنكم قد وليتم أمرا فيه هلكت األمم السالفة قبلكم 

  رواه الترمذي واحلاكم كالمها من طريق حسني بن قيس عن عكرمة عنه وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
  قال احلافظ كيف وحسني بن قيس متروك والصحيح عن ابن عباس موقوف كذا قاله الترمذي وغريه 

رضي اهللا عنهما قال أقبل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا معشر املهاجرين وعن ابن عمر  - ٢٧١٥
مخس خصال إذا ابتليتم هبن وأعوذ باهللا أن تدركوهن مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا إال فشا فيهم 

ال وامليزان إال أخذوا بالسنني الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا ومل ينقصوا املكي
وشدة املؤنة وجور السلطان عليهم ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم مل ميطروا ومل 

ينقضوا عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط اهللا عليهم عدوا من غريهم فأخذوا بعض ما يف أيديهم وما مل حتكم أئمتهم 
  ىل ويتخريوا فيما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم بكتاب اهللا تعا

  رواه ابن ماجه واللفظ له 



  والبزار والبيهقي ورواه احلاكم بنحوه من حديث بريدة وقال صحيح على شرط مسلم 
ا ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عباس ولفظه قال ما ظهر الغلول يف قوم إال ألقى اهللا يف قلوهبم الرعب وال فش
الزنا يف قوم إال كثر فيهم املوت وال نقص قوم املكيال وامليزان إال قطع اهللا عنهم الرزق وال حكم قوم بغري حق إال 

  فشا فيهم الدم وال ختر قوم بالعهد إال سلط اهللا عليهم العدو 
  فوق هو الغدر ونقض العهد  ورفعه الطرباين وغريه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم اخلتر باخلاء املعجمة والتاء املثناة

  والسنني مجع سنة وهي العام املقحط الذي مل تنبت األرض فيه شيئا سواء وقع قطر أو مل يقع 
  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال القتل يف سبيل اهللا يكفر الذنوب كلها إال األمانة  - ٢٧١٦

  أد أمانتك فيقول أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا مث قال يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل يف سبيل اهللا فيقال 
قال فيقال انطلقوا به إىل اهلاوية فينطلق به إىل اهلاوية ومتثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فرياها فيعرفها فيهوي 

يف أثرها حىت يدركها فيحملها على منكبيه حىت إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي يف أثرها أبد 
  اآلبدين مث قال الصالة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وأشياء عدها وأشد ذلك الودائع 

  قال يعين زاذان فأتيت الرباء بن عازب فقلت أال ترى إىل ما قال ابن مسعود قال كذا قال كذا 
  قال صدق أما مسعت اهللا يقول إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها 

  رواه البيهقي موقوفا ورواه مبعناه هو وغريه مرفوعا واملوقوف أشبه 
  الترهيب من الغش والترغيب يف النصيحة يف البيع وغريه 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من محل علينا السالح فليس منا  - ٢٧١٧
  ومن غشنا فليس منا 

  رواه مسلم 
  رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر على صربة طعام فأدخل يده فيها فنالت  وعنه - ٢٧١٨

أصابعه بلال فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول اهللا قال أفال جعلته فوق الطعام حىت يراه 
  الناس من غشنا فليس منا 

  فليس منا رواه مسلم وابن ماجه والترمذي وعنده من غش 
وأبو داود ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخربه فأوحى اهللا إليه 

  أن أدخل يدك فيه فإذا هو مبلول فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس منا من غش 
هللا عليه و سلم بطعام وقد حسنه صاحبه وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مر رسول اهللا صلى ا - ٢٧١٩

  فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال بع هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا 
  رواه أمحد والبزار والطرباين ورواه أبو داود بنحوه عن مكحول مرسال 

و سلم إىل السوق فرأى وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢٧٢٠
  طعاما مصربا فأدخل يده فأخرج طعاما رطبا قد أصابته السماء فقال لصاحبها ما محلك على هذا 

  قال والذي بعثك باحلق إنه لطعام واحد 
  قال أفال عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فتتبايعون ما تعرفون من غشنا فليس منا 

  اد جيد رواه الطرباين يف األوسط بإسن
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غشنا فليس منا واملكر  - ٢٧٢١



  واخلداع يف النار 
  رواه الطرباين يف الكبري والصغري بإسناد جيد وابن حبان يف صحيحه 

  يانة يف النار ورواه أبو داود يف مراسيله عن احلسن مرسال خمتصرا قال املكر واخلديعة واخل
وعن قيس بن أيب غرزة رضي اهللا عنه قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم برجل يبيع طعاما فقال يا  - ٢٧٢٢

  صاحب الطعام أسفل هذا مثل أعاله فقال نعم يا رسول اهللا فقال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غش املسلمني فليس منهم 
  ه ثقات رواه الطرباين يف الكبري وروات

وعن صفوان بن سليم أن أبا هريرة رضي اهللا عنه مر بناحية احلرة فإذا إنسان حيمل لبنا يبيعه فنظر إليه  - ٢٧٢٣
  أبو هريرة فإذا هو قد خلطه باملاء فقال له أبو هريرة كيف بك إذ قيل لك يوم القيامة خلص املاء من اللنب 

  به  رواه البيهقي واألصبهاين موقوفا بإسناد ال بأس
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال كان يبيع اخلمر يف سفينة له ومعه  - ٢٧٢٤

قرد يف السفينة وكان يشوب اخلمر باملاء فأخذ القرد الكيس فصعد الذروة وفتح الكيس فجعل يأخذ دينارا فيلقيه 
  يف السفينة ودينارا يف البحر حىت جعله نصفني 

  واه البيهقي أيضا وال أعلم يف رواته جمروحا وروي عن احلسن مرسال ور
ويف رواية للبيهقي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تشوبوا اللنب للبيع مث ذكر حديث احملفلة مث قال موصوال 

ى قردا فركب البحر باحلديث أال وإن رجال ممن كان قبلكم جلب مخرا إىل قرية فشاهبا باملاء فأضعف أضعافا فاشتر
حىت إذا جلج فيه أهلم اهللا القرد صرة الدنانري فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه فأخذ دينارا 

  فرمى به يف البحر ودينارا يف السفينة حىت قسمها نصفني 
يمن كان قبلكم محل ويف أخرى له أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن رجال كان ف

مخرا مث جعل يف كل زق نصفا ماء مث باعه فلما مجع الثمن جاء ثعلب فأخذ الكيس وصعد الدقل فجعل يأخذ دينارا 
  فريمي به يف السفينة ويأخذ دينارا فريمي به يف املاء حىت فرغ ما يف الكيس 

  ن غشنا فليس منا وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال م - ٢٧٢٥
  رواه البزار بإسناد جيد 

قال اململي عبد العظيم قد روي هذا املنت عن مجاعة من الصحابة منهم عبد اهللا بن عباس وأنس بن مالك والرباء بن 
عازب وحذيفة بن اليمان وأبو موسى األشعري وأبو بردة بن نيار وغريهم وتقدم من حديث ابن مسعود وابن عمر 

  قيس بن أيب غرزة وأيب هريرة و
  وعن أيب سباع رضي اهللا عنه قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن األسقع فلما  - ٢٧٢٦

  خرجت هبا أدركين جير إزاره فقال اشتريت قلت نعم قال أبني لك ما فيها 
  قلت وما فيها قال إهنا لسمينة ظاهرة الصحة 

   قال أردت هبا سفرا أو أردت هبا حلما قلت أردت هبا احلج
قال فارجتعها فقال صاحبها ما أردت إىل هذا أصلحك اهللا تفسد علي قال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم يقول ال حيل الحد يبيع شيئا إال بني ما فيه وال حيل ملن علم ذلك إال بينه 



  رواه احلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
 أنه قال عن واثلة بن األسقع قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ورواه ابن ماجه باختصار القصة إال

  من باع عيبا مل يبينه مل يزل يف مقت اهللا ومل تزل املالئكة تلعنه 
  وروي هذا املنت أيضا من حديث أيب موسى 

املسلم وال حيل ملسلم وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املسلم أخو  - ٢٧٢٧
  إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب أن ال يبينه 

رواه أمحد وابن ماجه والطرباين يف الكبري واحلاكم وقال صحيح على شرطهما وهو عند البخاري موقوف على عقبة 
  مل يرفعه 
نون بعضهم وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤم - ٢٧٢٨

لبعض نصحة وادون وإن بعدت منازهلم وأبداهنم والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن اقتربت منازهلم 
  وأبداهنم 

  رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب التوبيخ 
  وعن متيم الداري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الدين النصيحة  - ٢٧٢٩
  ا رسول اهللا قال هللا ولكتابه ولرسوله والئمة املسلمني وعامتهم قلنا ملن ي

  رواه مسلم والنسائي وعنده إمنا الدين النصيحة 
  وأبو داود وعنده قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة 

  احلديث ورواه الترمذي من حديث أيب هريرة بالتكرار أيضا وحسنه 

األوسط من حديث ثوبان إال أنه قال رأس الدين النصيحة فقالوا ملن يا رسول اهللا قال هللا عز و ورواه الطرباين يف 
  جل ولدينه والئمة املسلمني وعامتهم 

وعن زياد بن عالقة رضي اهللا عنه قال مسعت جرير بن عبد اهللا يقول يوم مات املغرية بن شعبة أما بعد  - ٢٧٣٠
ه و سلم فقلت أبايعك على اإلسالم فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على فإين أتيت رسول اهللا صلى اهللا علي

  هذا ورب هذا املسجد إين لكم لناصح 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن جرير أيضا رضي اهللا عنه قال بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على إقام الصالة وإيتاء  - ٢٧٣١
  الزكاة والنصح لكل مسلم 

  ومسلم والترمذي  رواه البخاري
ورواه أبو داود والنسائي ولفظهما بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل 

  مسلم وكان إذا باع الشيء أو اشترى قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر 
هللا عليه و سلم قال قال اهللا عز و جل أحب ما تعبد وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى ا - ٢٧٣٢

  يل به عبدي النصح يل 
  رواه أمحد 
وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ال يهتم بأمر املسلمني  - ٢٧٣٣

مني فليس منهم رواه الطرباين من فليس منهم ومن مل يصبح وميس ناصحا هللا ولرسوله ولكتابه وإلمامه ولعامة املسل



  رواية عبد اهللا بن جعفر 
وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يؤمن أحدكم حىت حيب الخيه ما حيب  - ٢٧٣٤
  لنفسه 

ما  رواه البخاري ومسلم وغريمها ورواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت حيب للناس
  حيب لنفسه 

  الترهيب من االحتكار 
عن معمر بن أيب معمر وقيل ابن عبد اهللا بن نضلة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢٧٣٥

  سلم من احتكر طعاما فهو خاطىء 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه 

  ولفظهما قال ال حيتكر إال خاطىء 
بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من احتكر طعاما أربعني ليلة وعن ا - ٢٧٣٦

  فقد برىء من اهللا وبرىء منه وأميا أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة اهللا تبارك وتعاىل 
جيد وقد ذكر رزين شطره األول ومل أره رواه أمحد وأبو يعلى والبزار واحلاكم ويف هذا املنت غرابة وبعض أسانيده 

  يف شيء من األصول اليت مجعها 
  وعن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون  - ٢٧٣٧

ي ال رواه ابن ماجه واحلاكم كالمها عن علي بن سامل بن ثوبان عن علي بن يزيد بن جدعان وقال البخاري واألزد
  يتابع علي بن سامل على حديثه هذا 

  قال احلافظ زكي الدين ال أعلم لعلي بن سامل غري هذا احلديث وهو يف عداد اجملهولني واهللا أعلم 
وعن اهليثم بن رافع عن أيب حيىي املكي عن فروخ موىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أن طعاما ألقي  - ٢٧٣٨

طاب رضي اهللا عنه وهو أمري املؤمنني يومئذ فقال ما هذا الطعام فقالوا طعام على باب املسجد فخرج عمر بن اخل
  جلب إلينا أو علينا فقال بارك اهللا فيه وفيمن جلبه إلينا أو علينا فقال له بعض الذين معه يا أمري املؤمنني قد احتكر 

فأتياه فقال ما محلكما على  قال ومن احتكره قالوا احتكره فروخ وفالن موىل عمر بن اخلطاب فأرسل إليهما
احتكاركما طعام املسلمني قالوا يا أمري املؤمنني نشتري بأموالنا ونبيع فقال عمر رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم يقول من احتكر على املسلمني طعامهم ضربه اهللا باجلذام واإلفالس فقال عند ذلك فروخ يا 
  أمري املؤمنني 

اهد اهللا وأعاهدك أن ال أعود يف احتكار طعام أبدا فتحول إىل مصر وأما موىل عمر فقال نشتري بأموالنا فإين أع
  ونبيع فزعم أبو حيىي أنه رأى موىل عمر جمذوما مشدوخا 

رواه األصبهاين هكذا وروى ابن ماجه املرفوع منه فقط عن حيىي بن حكيم حدثنا أبو بكر احلنفي حدثنا اهليثم بن 
  حدثين أبو حيىي املكي رافع 

  وهذا إسناد جيد متصل ورواته ثقات وقد أنكر على اهليثم روايته هلذا احلديث مع كونه ثقة واهللا أعلم 
وعن معاذ رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بئس العبد احملتكر إن أرخص  - ٢٧٣٩

  اهللا األسعار حزن وإن أغالها فرح 



  ية إن مسع برخص ساءه وإن مسع بغالء فرح ويف روا
  ذكره رزين يف جامعه ومل أره يف شيء من األصول اليت مجعها إمنا رواه الطرباين وغريه بإسناد واه 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أهل املدائن هم احلبساء يف سبيل  - ٢٧٤٠
األقوات وال تغلوا عليهم األسعار فإن من احتكر عليهم طعاما أربعني يوما مث تصدق به مل اهللا فال حتتكروا عليهم 

  تكن كفارة له 
  ذكره رزين أيضا ومل أجده 

وعن أيب هريرة و معقل بن يسار رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حيشر  - ٢٧٤١
شيء من سعر املسلمني يغليه عليهم كان حقا على اهللا أن يعذبه يف احلاكرون وقتلة األنفس يف درجة ومن دخل يف 

  معظم النار يوم القيامة 
ذكره رزين أيضا وهو مما أنفرد به مهنأ بن حيىي عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أيب 

  هريرة ويف هذا احلديث واحلديثني قبله نكارة ظاهرة واهللا أعلم 
احلسن قال ثقل معقل بن يسار فأتاه عبد اهللا بن زياد رضي اهللا عنه يعوده فقال هل تعلم يا معقل  وعن - ٢٧٤٢

  أين سفكت دما حراما 
  قال ال أعلم 

  قال هل علمت أين دخلت يف شيء من أسعار املسلمني 
صلى اهللا عليه و سلم قال ما علمت قال أجلسوين مث قال امسع يا عبد اهللا حىت أحدثك شيئا ما مسعته من رسول اهللا 

مرة وال مرتني مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من دخل يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم كان 
  حقا على اهللا تبارك وتعاىل أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة 

  قال أنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ني قال نعم غري مرة وال مرت
  رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط إال أنه قال كان حقا على اهللا تبارك وتعاىل أن يقذفه يف معظم النار 

واحلاكم خمتصرا ولفظه قال من دخل يف شيء من أسعار املسلمني يغلي عليهم كان حقا على اهللا أن يقذفه يف جهنم 
  رأسه أسفله 

  قال احلاكم مسعه معتمر بن سليمان وغريه من زيد رووه كلهم عن زيد بن مرة عن احلسن و
قال اململي احلافظ ومن زيد بن مرة فرواته كلهم ثقات معروفون غريه فإين ال أعرفه ومل أقف له على ترمجة واهللا 

  أعلم حباله 
  د وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال احتكار الطعام مبكة إحلا - ٢٧٤٣

  رواه الطرباين يف األوسط من رواية عبد اهللا بن املؤمل 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من احتكر حكرة يريد أن يغايل  - ٢٧٤٤

  هبا على املسلمني فهو خاطىء وقد برئت منه ذمة اهللا 
  مقال واهللا أعلم  رواه احلاكم من رواية إبراهيم بن إسحاق الغسيلي وفيه

  ترغيب التجار يف الصدق وترهيبهم من الكذب واحللف وإن كانوا صادقني 
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال التاجر الصدوق األمني مع  - ٢٧٤٥



  النبيني والصديقني والشهداء 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

عمر ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التاجر األمني الصدوق املسلم مع  ورواه ابن ماجه عن ابن
  الشهداء يوم القيامة 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التاجر الصدوق حتت ظل  - ٢٧٤٦
  العرش يوم القيامة 

  رواه األصبهاين وغريه 

عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال وروي عن أيب أمامة رضي اهللا 
  طاب كسبه إذا اشترى مل يذم وإذا باع مل ميدح ومل يدلس يف البيع ومل حيلف فيما بني ذلك 

  رواه األصبهاين أيضا وهو غريب جدا 
ى اهللا عليه و سلم إن أطيب الكسب ورواه أيضا هو والبيهقي من حديث معاذ بن جبل ولفظه قال رسول اهللا صل

كسب التجار الذين إذا حدثوا مل يكذبوا وإذا ائتمنوا مل خيونوا وإذا وعدوا مل خيلفوا وإذا اشتروا مل يذموا وإذا باعوا 
  مل ميدحوا وإذا كان عليهم مل ميطلوا وإذا كان هلم مل يعسروا 

ى اهللا عليه و سلم قال البيعان باخليار ما مل يتفرقا وعن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صل - ٢٧٤٨
فإن صدق البيعان وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يرحبا رحبا وميحقا بركة بيعهما اليمني 

  الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهما أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا  وعن إمساعيل بن - ٢٧٤٩
عليه و سلم إىل املصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قى اهللا وبر وصدق ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إال من ات
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن عبد الرمحن بن شبل رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن التجار هم  - ٢٧٥٠
  ل بلى ولكنهم حيلفون فيأمثون وحيدثون فيكذبون الفجار قالوا يا رسول اهللا أليس قد أحل اهللا البيع قا

  رواه أمحد بإسناد جيد واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد 
  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا احللف حنث أو ندم  - ٢٧٥١

  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 
 عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال وعن أيب ذر رضي اهللا - ٢٧٥٢

  يزكيهم وهلم عذاب أليم 
قال فقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث مرات فقلت خابوا وخسروا ومن هم يا رسول اهللا قال املسبل 

  واملنان واملنفق سلعته باحللف الكاذب 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه إال أنه قال املسبل إزاره واملنان عطاءه واملنفق سلعته باحللف رواه مسلم وأبو 

  الكاذب 



وعن سلمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة  - ٢٧٥٣
  ري إال بيمينه وال يبيع إال بيمينه أشيمط زان وعائل مستكرب ورجل جعل اهللا بضاعته ال يشت

  رواه الطرباين يف الكبري ويف الصغري واألوسط إال أنه قال فيهما ثالثة ال يكلمهم اهللا وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 
  فذكره ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

  أشيمط مصغر أمشط وهو من ابيض بعض شعر رأسه كربا واختلط بأسوده 
  والعائل الفقري 

وروي عن عصمة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال ينظر اهللا إليهم غدا  - ٢٧٥٤
  شيخ زان ورجل اختذ األميان بضاعته حيلف يف كل حق وباطل وفقري خمتال مزهو 

  رواه الطرباين 
  مزهو أي متكرب معجب فخور 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول  - ٢٧٥٥
وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل على فضل ماء بفالة مينعه ابن السبيل ورجل بايع رجال بسلعته 

  بعد العصر فحلف باهللا ألخذها بكذا وكذا 

 للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وىف له وإن مل يعطه فصدقه فأخذها وهو على غري ذلك ورجل بايع إماما ال يبايعه إال
  مل يف 

ويف رواية حنوه وقال ورجل حلف على سلعته لقد أعطي هبا أكثر مما أعطي وهو كاذب ورجل حلف على ميني 
كاذبة بعد العصر ليقتطع هبا مال امرىء مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول اهللا عز و جل له اليوم أمنعك فضلي 

  ت فضل ما مل تعمل يداك كما منع
  رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود بنحوه 

وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعة يبغضهم اهللا البياع احلالف والفقري  - ٢٧٥٦
  املختال والشيخ الزاين واإلمام اجلائر 

 مسلم بنحوه دون ذكر البياع ويأيت لفظه يف الترهيب من الزنا إن شاء رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه وهو يف
  اهللا 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا حيب ثالثة ويبغض ثالثة  - ٢٧٥٧
دونه يف كتاب اهللا املنزل فذكر احلديث إىل أن قال قلت فمن الثالثة الذين يبغضهم اهللا قال املختال الفخور وأنتم جت

   ٨١إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور لقمان 
  والبخيل املنان والتاجر أو البائع احلالف 

رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحه 
  بنحوه وتقدم لفظهم يف صدقة السر 

خلدري رضي اهللا عنه قال مر أعرايب بشاة فقلت تبيعها بثالثة دراهم فقال ال واهللا مث وعن أيب سعيد ا - ٢٧٥٨
  باعها فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال باع آخرته بدنياه 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  إلينا وكنا  وعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج - ٢٧٥٩



  جتارا وكان يقول يا معشر التجار إياكم والكذب 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد ال بأس به إن شاء اهللا 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول احللف منفقة للسلعة ممحقة  - ٢٧٦٠
  للكسب 

  ال ممحقة للربكة رواه البخاري ومسلم وأبو داود إال أنه ق
وعن قتادة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إياكم وكثرة احللف يف البيع  - ٢٧٦١

  فإنه ينفق مث ميحق 
  رواه مسلم والنسائي وابن ماجه 

  الترهيب من خيانة أحد الشريكني اآلخر  - ٥
 صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا عز و جل أنا ثالث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا - ٢٧٦٢

  الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما 
  زاد رزين فيه وجاء الشيطان 

رواه أبو داود واحلاكم وقال صحيح اإلسناد والدارقطين ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يد اهللا على 
  حدمها صاحبه فإذا خان أحدمها صاحبه رفعها عنهما الشريكني ما مل خين أ

  الترهيب من التفريق بني الوالدة وولدها بالبيع وحنوه 
عن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من فرق بني والدة  - ٢٧٦٣

  وولدها فرق اهللا بينه وبني أحبته يوم القيامة 
  ديث حسن غريب واحلاكم والدارقطين وقال احلاكم صحيح اإلسناد رواه الترمذي وقال ح
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  الترغيب والترهيب من احلديث الشريف: كتاب 
د القوي املنذري أبو حممد: املؤلف  بن عب لعظيم   عبد ا

سلم ملعون من فرق بني والدة  بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وعن عمران 
  وولدها 

  قال أبو بكر يعين ابن عياش هذا مبهم وهو عندنا يف السيب والولد 
  ه الدارقطين من طريق طليق بن حممد عنه وطليق مع ما قيل فيه مل يسمع من عمران روا

طليق بن عمران عن  ورواه ابن ماجه والدارقطين أيضا من طريق إبراهيم بن إمساعيل بن جممع وقد ضعف عن 
  ني األخ وأخيه أيب بردة عن أيب موسى قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فرق بني الوالدة وولدها وب

  الترهيب من الدين وترغيب املستدين واملتزوج أن ينويا الوفاء واملبادرة إىل قضاء دين امليت 
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أعوذ باهللا من  -  ٢٧٦٥

  الكفر والدين 
  ال نعم فقال رجل يا رسول اهللا أتعدل الكفر بالدين ق

  رواه النسائي واحلاكم من طريق دراج عن أيب اهليثم وقال صحيح اإلسناد 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الدين راية اهللا يف األرض فإذا  -  ٢٧٦٦

  أراد اهللا أن يذل عبدا وضعه يف عنقه 
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

  ل فيه بشر بن عبيد الدارسي واه قال احلافظ ب
سلم وهو يوصي رجال وهو يقول  -  ٢٧٦٧ وروي عنه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أقل من الذنوب يهن عليك املوت وأقل من الدين تعش حرا 
  رواه البيهقي 

لم يقول ال ختيفوا أنفسكم بعد وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و س -  ٢٧٦٨
  أمنها 

  قالوا وما ذاك يا رسول اهللا قال الدين 
  رواه أمحد واللفظ له وأحد إسناديه ثقات وأبو يعلى واحلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فارق روحه جسده وهو بريء من 
  ثالث دخل اجلنة الغلول والدين والكرب 

  رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وتقدم لفظه 
  واحلاكم وهذا لفظه وقال صحيح على شرطهما 

  قال الترمذي قال سعيد بن أيب عروبة الكنز يعين بالزاي وقال أبو عوانة يف حديثه الكرب يعين بالراء 
قي يف كتابه عن أيب عبد اهللا يعين احلاكم الكنز مقيد بالزاي والصحيح يف قال ورواية سعيد أصح وقال البيه

  حديث أيب عوانة بالراء 



وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه مرفوعا من تداين بدين ويف نفسه وفاؤه مث مات جتاوز اهللا عنه وأرضى  -  ٢٧٧٠
  ز و جل لغرميه يوم القيامة غرميه مبا شاء ومن تداين بدين وليس يف نفسه وفاؤه مث مات اقتص اهللا ع

  رواه احلاكم عن بشر بن منري وهو متروك عن القاسم عنه 
ورواه الطرباين يف الكبري أطول منه ولفظه قال من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه ومات أداه اهللا عنه يوم القيامة 

مة ظننت أين ال آخذ لعبدي حبقه ومن استدان دينا وهو ال ينوي أن يؤديه فمات قال اهللا عز و جل له يوم القيا
  فيؤخذ من حسناته فيجعل يف حسنات اآلخر فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات اآلخر فيجعل عليه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أخذ أموال الناس يريد  -  ٢٧٧١
  يد إتالفها أتلفه اهللا أداءها أدى اهللا عنه ومن أخذ أموال الناس ير

  رواه البخاري وابن ماجه وغريمها 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من محل من أميت دينا مث  -  ٢٧٧٢

  جهد يف قضائه مث مات قبل أن يقضيه فأنا وليه 
  رواه أمحد بإسناد جيد وأبو يعلى والطرباين يف األوسط 

  رضي اهللا عنها أهنا كانت تداين فقيل هلا ما لك وللدين ولك عنه  وعنها -  ٢٧٧٣

سلم يقول ما من عبد كانت له نية يف أداء دينه إال كان له من  مندوحة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  اهللا عون فأنا ألتمس ذلك العون 

  اهللا حارس  ويف رواية من كان عليه دين مهه قضاؤه أو هم بقضائه مل يزل معه من
  رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح إال أن فيه انقطاعا 

  ورواه الطرباين بإسناد متصل فيه نظر وقال فيه كان له من اهللا عون وسبب له رزقا 
وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قال كانت ميمونة تدان فتكثر فقال هلا أهلها يف ذلك  -  ٢٧٧٤

ا من أحد والموها ووجدوا عليها ف قالت ال أترك الدين وقد مسعت خليلي وصفيي صلى اهللا عليه و سلم يقول م
  يدان دينا يعلم اهللا أنه يريد قضاءه إال أداه اهللا عنه يف الدنيا 

  رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 
ميا رجل تدين دينا وهو وعن صهيب اخلري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ -  ٢٧٧٥

ال يوفيه إياه لقي اهللا سارقا    جممع أن 
رواه ابن ماجه والبيهقي وإسناده متصل ال بأس به إال أن يوسف بن حممد بن صيفي بن صهيب قال البخاري 

  فيه نظر 
ة ينوي ورواه الطرباين يف الكبري ولفظه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا رجل تزوج امرأ

أن ال يعطيها من صداقها شيئا مات يوم ميوت وهو زان وأميا رجل اشترى من رجل بيعا ينوي أن ال يعطيه من 
  مثنه شيئا مات يوم ميوت وهو خائن واخلائن يف النار 

  ويف إسناده عمرو بن دينار متروك 
هللا عليه و سلم قال من تدين وعن القاسم موىل معاوية رضي اهللا عنه أنه بلغه أن رسول اهللا صلى ا -  ٢٧٧٦



بدين وهو يريد أن يقضيه حريص على أن يؤديه فمات ومل يقض دينه فإن اهللا قادر على أن يرضي غرميه مبا شاء 
من عنده ويغفر للمتوىف ومن تدين بدين وهو يريد أن ال يقضيه فمات على ذلك ومل يقض دينه فإنه يقال له 

  أظننت أنا لن نويف فالنا حقه منك 

يؤخذ من حسناته فيجعل زيادة يف حسنات رب الدين فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات رب الدين ف
  فجعلت يف سيئات املطلوب 

  رواه البيهقي وقال هكذا جاء مرسال 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات وعليه دينار أو  -  ٢٧٧٧

  ته ليس مث دينار وال درهم درهم قضي من حسنا
  رواه ابن ماجه بإسناد حسن والطرباين يف الكبري 

ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات وهو 
  ال ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار وال درهم 

اهللا بن جحش رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعدا  وعن حممد بن عبد -  ٢٧٧٨
حيث توضع اجلنائز فرفع رأسه قبل السماء مث خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال سبحان اهللا سبحان اهللا 

  ما أنزل من التشديد 
ا التشديد الذي نزل قال قال فعرفنا وسكتنا حىت إذا كان الغد سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فقلنا م

ا دخل اجلنة  يف الدين والذي نفسي بيده لو قتل رجل يف سبيل اهللا مث عاش مث قتل مث عاش مث قتل وعليه دين م
  حىت يقضى دينه 

  رواه النسائي والطرباين يف األوسط واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد 
سلم ذكر رجال من بين إسرائيل سأل  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول -  ٢٧٧٩ اهللا صلى اهللا عليه و 

  بعض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتين بالشهداء أشهدهم فقال كفى باهللا شهيدا قال فائتين بالكفيل 
قال كفى باهللا كفيال قال صدقت فدفعها إليه إىل أجل مسمى فخرج يف البحر فقضى حاجته مث التمس مركبا 

ويقدم عليه لألجل الذي أجله فلم جيد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إىل  يركبه
صاحبها مث زجج موضعها مث أتى هبا البحر فقال اللهم إنك تعلم أين تسلفت فالنا ألف دينار فسألين كفيال 

رضي بك وإين جهدت أن أجد مركبا فقلت كفى باهللا كفيال فرضي بك فسألين شهيدا فقلت كفى باهللا شهيدا ف
أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإين أستودعكها فرمى هبا يف البحر حىت وجلت فيه مث انصرف وهو يف ذلك 

  يلتمس مركبا 

خيرج إىل بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء مباله فإذا اخلشبة اليت فيها املال فأخذها 
  شرها وجد املال والصحيفة الهله حطبا فلما ن

مث قدم الذي كان أسلفه وأتى باأللف دينار فقال واهللا ما زلت جاهدا يف طلب مركب آلتيك مبالك فما وجدت 
  مركبا قبل الذي جئت فيه 

  قال هل كنت بعثت إيل بشيء 



  قال أخربك أين مل أجد مركبا قبل الذي جئت فيه 
  خلشبة فانصرف باأللف الدينار راشدا قال فإن اهللا قد أدى عنك الذي بعثته يف ا

ا والنسائي وغريه مسندا    رواه البخاري معلقا جمزوم
  قوله زجج بزاي وجيمني أي طلى نقر اخلشبة مبا مينع سقوط شيء منه 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تزوج امرأة على  -  ٢٧٨٠
  ال يؤديه إليها فهو زان ومن ادان دينا وهو ينوي أن ال يؤديه إىل صاحبه صداق وهو ينوي أن 

  أحسبه قال فهو سارق 
  رواه البزار وغريه 

وعن ميمون الكردي عن أبيه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا  -  ٢٧٨١
ن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ومل يؤد إليها رجل تزوج امرأة على ما قل من املهر أو كثر ليس يف نفسه أ

حقها لقي اهللا يوم القيامة وهو زان وأميا رجل استدان دينا ال يريد أن يؤدي إىل صاحبه حقه خدعه حىت أخذ 
  ماله فمات ومل يؤد دينه لقي اهللا وهو سارق 

  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ورواته ثقات وتقدم حديث صهيب بنحوه 
سلم قال يدعو اهللا  -  ٢٧٨٢ وعن عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

بصاحب الدين يوم القيامة حىت يوقف بني يديه فيقال يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين وفيم ضيعت حقوق 
لكن أتى علي إما حرق وإما الناس فيقول يا رب إنك تعلم أين أخذته فلم آكل ومل أشرب ومل ألبس ومل أضيع و

سرق وإما وضيعة فيقول اهللا صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك فيدعو اهللا بشيء فيضعه يف كفة ميزانه 
  فترجح حسناته على سيئاته فيدخل اجلنة بفضل رمحته 

  رواه أمحد والبزار والطرباين وأبو نعيم أحد أسانيدهم حسن 

  الوضيعة هي البيع بأقل عما اشترى به 
وروي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الدين  -  ٢٧٨٣

يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إال من تدين يف ثالث خالل الرجل تضعف قوته يف سبيل اهللا فيستدين 
واريه إال بدين ورجل خاف على يتقوى به على عدو اهللا وعدوه ورجل ميوت عنده مسلم ال جيد مبا يكفنه وي

  نفسه العزبة فينكح خشية على دينه فإن اهللا يقضي عن هؤالء يوم القيامة 
  رواه ابن ماجه هكذا والبزار 

ولفظه ثالث من تدين فيهن مث مات ومل يقض فإن اهللا يقضي عنه رجل يكون يف سبيل اهللا فيخلق ثوبه فيخاف 
ا أن تبدو عورته أو كلمة حنوها فيموت ومل  يقض دينه ورجل مات عنده رجل مسلم فلم جيد ما يكفنه به وال م

يواريه فمات ومل يقض دينه ورجل خاف على نفسه العنت فتعفف بنكاح امرأة فمات ومل يقض فإن اهللا يقضي 
  عنه يوم القيامة 

  العنت بفتح العني والنون مجيعا هو اإلمث والفساد 
عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا مع الدائن  وعن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا -  ٢٧٨٤



  حىت يقضي دينه ما مل يكن فيما يكرهه اهللا 
قال وكان عبد اهللا بن جعفر يقول خلازنه اذهب فخذ يل بدين فإين أكره أن أبيت ليلة إال واهللا معي بعد إذ 

  مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بإسناد حسن واحلاكم وقال صحيح اإلسناد وله شواهد  رواه ابن ماجه

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من حالت شفاعته دون  -  ٢٧٨٥
حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا يف أمره ومن مات وعليه دين فليس مث دينار وال درهم ولكنها احلسنات 

 باطل وهو يعلم مل يزل يف سخط اهللا حىت ينزع ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه حبس والسيئات ومن خاصم يف
  يف ردغة اخلبال حىت يأيت باملخرج مما قال 

  رواه احلاكم وصححه ورواه أبو داود والطرباين بنحوه ويأيت لفظهما إن شاء اهللا تعاىل 

عليه و سلم فقال هاهنا أحد من بين فالن وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا 
فلم جيبه أحد مث قال هاهنا أحد من بين فالن فلم جيبه أحد مث قال هاهنا أحد من بين فالن فقام رجل فقال أنا يا 

  رسول اهللا فقال من منعك أن جتيبين يف املرتني األوليني 
ا أحد يطلبه بشيء قال إين مل أنوه بكم إال خريا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأي   ته أدي عنه حىت م

  رواه أبو داود والنسائي واحلاكم إال أنه قال إن صاحبكم حبس على باب اجلنة بدين كان عليه 
  زاد يف رواية فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إىل عذاب اهللا 

  فقال رجل علي دينه فقضاه 
  قال احلاكم صحيح على شرط الشيخني 

عظيم رووه كلهم عن الشعيب عن مسعان وهو ابن مشنج عن مسرة وقال البخاري يف تارخيه قال احلافظ عبد ال
  الكبري ال نعلم لسمعان مساعا من مسرة وال للشعيب مساعا من مسعان 

وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال صاحب الدين مأسور  -  ٢٧٨٧
  وحدة بدينه يشكو إىل اهللا ال

  رواه الطرباين يف األوسط وفيه املبارك بن فضالة 
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أعظم الذنوب عند اهللا أن  -  ٢٧٨٨

  يلقاه هبا عبد بعد الكبائر اليت هنى اهللا عنها أن ميوت رجل وعليه دين ال يدع له قضاء 
  رواه أبو داود والبيهقي 

وعن شفي بن ماتع األصبحي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربعة يؤذون أهل  -  ٢٧٨٩
النار على ما هبم من األذى يسعون ما بني احلميم واجلحيم يدعون بالويل والثبور يقول بعض أهل النار لبعض ما 

ا بنا من األذى    بال هؤالء قد آذونا على م
ا ورجل يأكل حلمه فيقال قال فرجل معلق عليه ت ابوت من مجر ورجل جير أمعاءه ورجل يسيل فوه قيحا ودم

لصاحب التابوت ما بال األبعد قد آذانا على ما بنا من األذى فيقول إن األبعد مات ويف عنقه أموال الناس ال 



  جيد هلا قضاء أو وفاء 
  احلديث رواه ابن أيب 

  ه يف الغيبة إن شاء اهللا تعاىل الدنيا والطرباين بإسناد لني ويأيت بتمام
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال نفس املؤمن معلقة بدينه حىت  -  ٢٧٩٠

  يقضى عنه 
ا  رواه أمحد والترمذي وقال حديث حسن وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه ولفظه قال نفس املؤمن معلقة م

  كان عليه دين 
  يح على شرط الشيخني واحلاكم وقال صح

وعن جابر رضي اهللا عنه قال تويف رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه مث أتينا به رسول اهللا صلى اهللا  -  ٢٧٩١
ا ديناران فانصرف فتحملهما أبو  عليه و سلم ليصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطوة مث قال أعليه دين قلن

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أوىف اهللا حق الغرمي وبرىء  قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي
  منهما امليت قال نعم فصلى عليه مث قال بعد ذلك بيومني ما فعل الديناران قلت إمنا مات أمس 

  قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اآلن بردت جلدته 
اد حسن واحلاكم والدارقطين وقال احلاكم صحيح اإلسناد ورواه أبو داود وابن حبان يف رواه أمحد بإسن

  صحيحه باختصار 
سلم إذا أيت باجلنازة مل يسأل عن  -  ٢٧٩٢ وروي عن علي رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ه وإن قيل ليس عليه دين صلى شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف عن الصالة علي
عليه فأيت جبنازة فلما قام ليكرب سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل على صاحبكم دين قالوا ديناران 
فعدل عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال صلوا على صاحبكم فقال علي رضي اهللا عنه مها علي يا 

بن أيب طالب جزاك اهللا رسول اهللا برىء منهما فتقدم رسول اهللا ص لى اهللا عليه و سلم فصلى عليه مث قال لعلي 
  خريا فك اهللا رهانك كما فككت رهان أخيك 

إنه ليس من ميت ميوت وعليه دين إال وهو مرهتن بدينه ومن فك رهان ميت فك اهللا رهانه يوم القيامة فقال 
   بعضهم هذا لعلي خاصة أم للمسلمني عامة قال بل للمسلمني عامة

  رواه الدارقطين ورواه أيضا بنحوه عن طريق عبيد اهللا الوصايف عن عطية عن أيب سعيد 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت جبنازة ليصلي عليها قال هل عليه دين قالوا 
ال إن صاحب الدين مرهتن نعم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن جربيل هناين أن أصلي على من عليه دين فق

  يف قربه حىت يقضى عنه دينه 
رواه أبو يعلى والطرباين ولفظه قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأيت برجل يصلي عليه فقال هل على 

  صاحبكم دين قالوا نعم 
ال تصعد روحه إىل السماء فلو ضمن رج ل دينه قمت قال فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرهتن يف قربه 

  فصليت عليه فإن صاليت تنفعه 



ال يصلي على املدين مث نسخ ذلك    قال احلافظ قد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان 
فروى مسلم وغريه من حديث أيب هريرة وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يؤتى بالرجل امليت 

إ ن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإال قال صلوا على صاحبكم فلما عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء ف
  فتح اهللا عليه الفتوح قال أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم فمن تويف وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك ماال فلورثته 

  الترهيب من مطل الغين والترغيب يف إرضاء صاحب الدين 
ظلم وإذا أتبع عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول  -  ٢٧٩٤ اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مطل الغين 

  أحدكم على مليء فليتبع 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

  أتبع بضم اهلمزة وسكون التاء أي أحيل 
  قال اخلطايب وأهل احلديث يقول اتبع بتشديد التاء وهو خطأ 

  أبيه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يل الواجد وعن عمرو بن الشريد عن  -  ٢٧٩٥

  حيل عرضه وماله 
  رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

اء دينه حيل عرضه أي يبيح أن يذكر  يل الواجد بفتح الالم وتشديد الياء أي مطل الواجد الذي هو قادر على وف
  سه بسوء املعاملة وعقوبته حب

وعن علي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال حيب اهللا الغين الظلوم  -  ٢٧٩٦
  وال الشيخ اجلهول وال الفقري املختال 

  ويف رواية إن اهللا يبغض الغين الظلوم والشيخ اجلهول والعائل املختال 
  عور عن علي واحلارث وثق وال بأس به يف املتابعات رواه البزار والطرباين يف األوسط من رواية احلارث األ

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة حيبهم اهللا وثالثة يبغضهم اهللا  -  ٢٧٩٧
  فذكر احلديث إىل أن قال والثالثة الذين يبغضهم اهللا الشيخ الزاين والفقري املختال والغين الظلوم 

وابن خزمية يف صحيحه واللفظ هلما ورواه بنحوه النسائي وابن حبان يف صحيحه والترمذي رواه أبو داود 
  واحلاكم وصححاه 

وروي عن خولة بنت قيس امرأة محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنهما قالت قال رسول اهللا صلى  -  ٢٧٩٨
سلم ما قدس اهللا أمة ال يأخذ ضعيفها احلق من قويها غري متعت ع مث قال من انصرف غرميه عنه وهو اهللا عليه و 

راض صلت عليه دواب األرض ونون املاء ومن انصرف غرميه وهو ساخط كتب عليه يف كل يوم وليلة ومجعة 
  وشهر ظلم 

  رواه الطرباين يف الكبري 
وعنها رضي اهللا عنها قالت كان على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسق من متر لرجل من بين  -  ٢٧٩٩
سلم رجال من األنصار أن يقضيه فقضاه مترا دون متره  ساعدة فأتاه يقتضيه فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم قال نعم ومن أحق بالعدل من رسول اهللا صلى  فأىب أن يقبله فقال أترد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



سلم فاكتحلت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدموع ه مث قال صدق ومن أحق بالعدل مين ال اهللا عليه و 
قدس اهللا أمة ال يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وال يتعتعه مث قال يا خولة عديه واقضيه فإنه ليس من غرمي خيرج 

دواب    من عند غرميه راضيا إال صلت عليه 

  ة إمثا األرض ونون البحار وليس من عبد يلوي غرميه وهو جيد إال كتب اهللا عليه يف كل يوم وليل
رواه الطرباين يف األوسط والكبري من رواية حبان بن علي واختلف يف توثيقه ورواه بنحوه اإلمام أمحد من 

  حديث عائشة بإسناد جيد قوي 
  تعتعه بتاءين مثناتني فوق وعينني مهملتني أي أقلقه وأتعبه بكثرة ترداده إليه ومطله إياه 

  ونون البحار حوهتا 
  ميطله ويسوفه  وقوله يلوي غرميه أي

وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال قدست أمة ال يعطى  -  ٢٨٠٠
  الضعيف فيها حقه غري متعتع 

  رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح 
ليه فاشتد عليه ورواه ابن ماجه بقصة ولفظه قال جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يتقاضاه دينا كان ع

حىت قال أخرج عليك إال قضيتين فانتهره أصحابه فقالوا وحيك تدري من تكلم فقال إين أطلب حقي فقال النيب 
سلم هال مع صاحب احلق كنتم مث أرسل إىل خولة بنت قيس فقال هلا إن كان عندك متر  صلى اهللا عليه و 

أمي يا رسول اهللا فاقترضه فقضى األعرايب وأطعمه فقال فأقرضينا حىت يأتينا متر فنقضيك فقالت نعم بأيب أنت و
  أوفيت أوىف اهللا لك فقال أولئك خيار الناس إنه ال قدست أمة ال يأخذ الضعيف فيها حقه غري متعتع 

  رواه البزار من حديث عائشة خمتصرا والطرباين من حديث ابن مسعود بإسناد جيد 
  هموم واملكروب واملأسور الترغيب يف كلمات يقوهلن املديون وامل - ٩

عن علي رضي اهللا عنه أن مكاتبا جاءه فقال إين عجزت عن مكاتبيت فأعين فقال أال أعلمك كلمات  -  ٢٨٠١
علمنيهن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كان عليك مثل جبل صبري دينا أداه اهللا عنك قل اللهم اكفين 

  حباللك عن حرامك وأغنين بفضلك عمن سواك 
  اه الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب واحلاكم وقال صحيح اإلسناد رو

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم املسجد فإذا هو 
وقت  برجل من األنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه فقال يا أبا أمامة ما يل أراك جالسا يف املسجد يف غري

  صالة قال مهوم لزمتين وديون يا رسول اهللا 
قال أفال أعلمك كالما إذا قلته أذهب اهللا عز و جل مهك وقضى عنك دينك فقال بلى يا رسول اهللا قال قل 
إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من 

غلبة الدين وقهر الرجال قال فقلت ذلك فأذهب اهللا عز و جل مهي وقضى عين  البخل واجلنب وأعوذ بك من
  ديين 

  رواه أبو داود 



دعاء  -  ٢٨٠٣ وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ أال أعلمك 
لك امللك تؤيت امللك من تشاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا ألداه اهللا عنك قل يا معاذ اللهم ما

  وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير 
رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء ومتنع منهما من تشاء ارمحين رمحة تغنيين هبا عن رمحة من 

  سواك 
  رواه الطرباين يف الصغري بإسناد جيد 

روي عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم افتقده يوم اجلمعة فلما و -  ٢٨٠٤
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى معاذا فقال يا معاذ ما يل مل أرك فقال يا رسول اهللا ليهودي علي 

دعاء أوقية من ترب فخرجت إليك فحبسين عنك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و  سلم يا معاذ أالأعلمك 
  تدعو به فلو كان عليك من الدين مثل صبري أداه اهللا عنك 

وصبري جبل باليمن فادع اهللا يا معاذ قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من 
  تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير 

وجل النهار يف الليل وخترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي وترزق من تشاء بغري توجل الليل يف النهار وت
حساب رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما ومتنع من تشاء ارمحين رمحة تغنيين هبا عن رمحة 

  من سواك 

خرجت فجئت رسول اهللا  ويف رواية قال معاذ كان لرجل علي بعض احلق فخشيته فلبثت يومني ال أخرج مث
سلم فقال يا معاذ ما خلفك قلت كان لرجل علي بعض احلق فخشيته حىت استحييت وكرهت  صلى اهللا عليه و 

  أن يلقاين 
  قال أال آمرك بكلمات تقوهلن لو كان عليك أمثال اجلبال قضاه اهللا قلت بلى يا رسول اهللا 

  قال قل اللهم مالك امللك فذكر حنوه باختصار 
  يف آخره اللهم أغنين من الفقر واقض عين الدين وتوفين يف عبادتك وجهاد يف سبيلك وزاد 

  رواه الطرباين 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت دخل علي أبو بكر فقال مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٢٨٠٥

ا هو قال كان عيسى ابن مرمي يعلم أصحابه قال لو كان عل ى أحدكم جبل ذهب دينا سلم دعاء علمنيه قلت م
دعوة املضطرين رمحن الدنيا واآلخرة  فدعا اهللا بذلك لقضاه اهللا عنه اللهم فارج اهلم وكاشف الغم وجميب 

  ورحيمهما أنت ترمحين فارمحين برمحة تغنيين هبا عن رمحة من سواك 
ت أدعو اهللا بذلك قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وكانت علي بقية من الدين وكنت للدين كارها فكن

فأتاين اهللا بفائدة فقضى عين ديين قالت عائشة كان المساء بنت عميس رضي اهللا عنها علي دينار وثالثة دراهم 
وكانت تدخل علي فأستحيي أن أنظر يف وجهها ال أجد ما أقضيها فكنت أدعو بذلك الدعاء فما لبثت إال 

علي وال مرياث ورثته فقضاه اهللا عين وقسمت يف أهلي  يسريا حىت رزقين اهللا رزقا ما هو بصدقة تصدق هبا
  قسما حسنا وحليت ابنة عبد الرمحن بثالث أواق من ورق وفضل لنا فضل حسن 



رواه البزار واحلاكم واألصبهاين كلهم عن احلكم بن عبد اهللا األيلي عن القاسم عنها وقال احلاكم صحيح 
  اإلسناد 

  متروك متهم والقاسم مع ما قيل فيه مل يسمع من عائشة قال احلافظ عبد العظيم كيف واحلكم 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما أصاب أحدا قط هم وال  -  ٢٨٠٦

حزن فقال اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصييت بيدك ماض يف حكمك عدل قضاؤك أسألك بكل 
أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك اسم هو لك مسيت به نفسك 

  أن جتعل القرآن ربيع قليب 

  ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي إال أذهب اهللا عز و جل مهه وأبدله مكان حزنه فرحا 
  ن يتعلمهن قالوا يا رسول اهللا ينبغي لنا أن نتعلم هؤالء الكلمات قال أجل ينبغي ملن مسعهن أ

رواه أمحد والبزار وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه واحلاكم كلهم عن أيب سلمة اجلهين عن القاسم بن عبد 
سلم من إرسال عبد الرمحن عن أبيه    الرمحن عن أبيه عن ابن مسعود وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم إن 

  قال احلافظ مل يسلم وأبو سلمة اجلهين يأيت ذكره 
احلديث الطرباين من حديث أيب موسى األشعري بنحوه وقال يف آخره قال قائل يا رسول اهللا إن  وروى هذا

  املغبون ملن غنب هؤالء الكلمات 
  قال أجل فقولوهن وعلموهن فإنه من قاهلن وعلمهن التماس ما فيهن أذهب اهللا كربه وأطال فرحه 

 عليه و سلم قال كلمات املكروب اللهم وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا -  ٢٨٠٧
  رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عني وأصلح يل شأين كله 

  رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه 
  وزاد يف آخره ال إله إال أنت 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لزم االستغفار جعل  -  ٢٨٠٨
ال حيتسب اهللا    له من كل ضيق خمرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث 

رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي كلهم من رواية احلكم بن مصعب وقال 
  احلاكم صحيح اإلسناد 

ال إله وروي عن ابن عباس أيضا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م -  ٢٨٠٩ ن قال 
  إال اهللا قبل كل شيء وال إله إال اهللا يبقى ربنا ويفىن كل شيء عويف من اهلم واحلزن 

  رواه الطرباين 
ال حول وال قوة إال  -  ٢٨١٠ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قال 

  باهللا كان دواء من تسعة وتسعني داء أيسرها اهلم 
  الطرباين يف األوسط واحلاكم  رواه

  كالمها من رواية بشر بن رافع أيب األسباط وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
وعن أمساء بنت عميس رضي اهللا عنها قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أعلمك  -  ٢٨١١



  كلمات تقوليهن عند الكرب أو يف الكرب اهللا ريب ال أشرك به شيئا 
  و داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه رواه أب

ورواه الطرباين يف الدعاء وعنده فليقل اهللا ريب ال أشرك به شيئا ثالث مرات وزاد وكان ذلك آخر كالم عمر 
  بن عبد العزيز عند املوت 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول عند الكرب ال إله  -  ٢٨١٢
  ال اهللا احلليم العظيم ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ال إله إال اهللا رب السموات واألرض ورب العرش الكرمي إ

  رواه البخاري ومسلم والترمذي إال أنه قال يف األوىل ال إله إال اهللا العلي احلليم 
  والنسائي وابن ماجه إال أنه قال ال إله إال اهللا احلليم الكرمي 

   رب العرش العظيم سبحان اهللا
  سبحان اهللا رب السموات السبع ورب العرش الكرمي 

وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوة ذي النون إذ  -  ٢٨١٣
ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني األنبياء     ٧٨دعا وهو يف بطن احلوت 

  م يف شيء قط إال استجاب اهللا له فإنه مل يدع رجل مسل
  رواه الترمذي واللفظ له والنسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وزاد احلاكم يف رواية له فقال رجل يا رسول اهللا هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنني عامة فقال رسول اهللا 
سلم أال تسمع إىل قول اهللا عز و جل وجنيناه من الغم وك    ٨٨ذلك ننجي املؤمنني األنبياء صلى اهللا عليه و 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أعلمك الكلمات اليت  - ٤١
  تكلم هبا موسى عليه السالم حني جاوز البحر ببين إسرائيل فقلنا بلى يا رسول اهللا 

  ال حول وال قوة إال قال قولوا اللهم لك احلمد وإليك املشتكى وأنت املستعان و

  باهللا العلي العظيم 
  قال عبد اهللا فما تركتهن منذ مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رواه الطرباين يف الصغري بإسناد جيد 
يه و سلم قال إذا نادى املنادي فتحت له أبواب  -  ٢٨١٤ وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عل

ب الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة فليتحني املنادي فإذا كرب كرب وإذا تشهد تشهد وإذا قال السماء واستجي
حي على الصالة قال حي على الصالة وإذا قال حي على الفالح قال حي على الفالح مث يقول اللهم رب هذه 

ا وأمتنا عليها وابعثنا عليها الدعوة التامة الصادقة املستجابة املستجاب هلا دعوة احلق وكلمة التقوى أحينا عليه
  واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا مث يسأل اهللا حاجته 

  رواه احلاكم من رواية عفري بن معدان وهو واه وقال صحيح اإلسناد 
ا كربين أمر إال متثل يل  -  ٢٨١٥ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

ا حممد قل توكلت على احلي الذي ال ميوت واحلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف جربيل فقال ي
  امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا 



  رواه الطرباين واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
 صلى وروى األصبهاين عن إبراهيم يعين ابن األشعث قال مسعت الفضيل يقول إن رجال على عهد رسول اهللا

سلم أسره العدو فأراد أبوه أن يفديه فأبوا عليه إال بشيء كثري مل يطقه فشكا ذلك إىل النيب صلى اهللا  اهللا عليه و 
عليه و سلم فقال اكتب إليه فليكثر من قوله توكلت على احلي الذي ال ميوت واحلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا 

يقوهلا فغفل العدو عنه فاستاق أربعني بعريا فقدم وقدم هبا إىل إىل آخرها قال فكتب هبا الرجل إىل ابنه فجعل 
  أبيه 

  قال احلافظ وهذا معضل وتقدم يف باب ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
وعن حممد بن إسحاق رضي اهللا عنه قال جاء مالك األشجعي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال  -  ٢٨١٦

ل إليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرك أن تكثر من قول ال حول وال قوة أسر ابن عوف فقال له أرس
  إال باهللا 

  فذكر احلديث 
  الترهيب من اليمني الكاذبة الغموس  - ١٠

عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من حلف على مال امرء مسلم  -  ٢٨١٧
  غضبان  بغري حقه لقي اهللا وهو عليه

  قال عبد اهللا مث قرأ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مصداقه 

   ٧٧من كتاب اهللا عز و جل إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال آل عمران 
  إىل آخر اآلية 

وكذا قال  زاد يف رواية مبعناه قال فدخل األشعث بن قيس الكندي فقال ما حيدثكم أبو عبد الرمحن فقلنا كذا
صدق أبو عبد الرمحن وكان بيين وبني رجل خصومة يف بئر فاختصمنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شاهداك أو ميينه قلت إذا حيلف وال يبايل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
م هو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان ونزلت إن و سلم من حلف على ميني صرب يقتطع هبا مال امرىء مسل

  الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال 
  إىل آخر اآلية 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه خمتصرا 
وعن وائل بن حجر رضي اهللا عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إىل النيب صلى اهللا  -  ٢٨١٨

ه و سلم فقال احلضرمي يا رسول اهللا إن هذا قد غلبين على أرض كانت اليب فقال الكندي هي أرضي يف علي
  يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم للحضرمي ألك بينة قال ال قال فلك ميينه 

ا حلف عليه وليس يتورع عن شيء فقال ليس لك منه إال ميينه  قال يا رسول اهللا إن الرجل فاجر ال يبايل على م
ظلما ليلقني اهللا وهو  ا أدبر لئن حلف على مال ليأكله  فانطلق ليحلف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل

  عنه معرض 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي 



 وعن األشعث بن قيس رضي اهللا عنه أن رجال من كندة وآخر من حضرموت اختصما إىل رسول -  ٢٨١٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أرض من اليمن فقال احلضرمي يا رسول اهللا إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي يف 

يده قال هل لك بينة قال ال ولكن أحلفه واهللا ما يعلم أهنا أرضي اغتصبنيها أبوه فتهيأ الكندي لليمني فقال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقتطع أحد ماال 

  إال لقي اهللا وهو أجذم فقال الكندي هي أرضه  بيمني
حلف على ميني ليقتطع هبا مال امرىء مسلم هو فيها فاجر  رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه خمتصرا قال من 

  لقي اهللا أجذم 
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال اختصم رجالن إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أرض أحدمها  -  ٢٨٢٠
  ضرموت من ح

  قال فجعل ميني أحدمها فضج اآلخر 
قال إذا يذهب بأرضي فقال إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة وال يزكيه وله 

  عذاب أليم 
  قال وورع اآلخر فردها 

ن حديث عدي بن رواه أمحد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار والطرباين يف الكبري ورواه أمحد أيضا بنحوه م
عمرية إال أنه قال خاصم رجل من كندة يقال له امرء القيس بن عابس رجال من حضرموت فذكره ورواته 

  ثقات 
  قال احلافظ عبد العظيم وقد وردت هذه القصة من غري ما وجه وفيما ذكرناه كفاية 
ي جنب وهو مبعىن ضمها أيضا ورع بكسر الراء أي حترج من اإلمث وكف عما هو قاصد وحيتمل أنه بفتح الراء أ

  واألول أظهر 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الكبائر  -  ٢٨٢١

  اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين واليمني الغموس 
كبائر قال اإلشراك باهللا قال مث ويف رواية أن أعرابيا جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا ما ال

  ماذا قال اليمني الغموس 
قال وما اليمني الغموس قال الذي يقتطع مال امرىء مسلم يعين بيمني هو فيها كاذب رواه البخاري والترمذي 

  والنسائي 
ا أن ا ألمر خبالف قال احلافظ مسيت اليمني الكاذبة اليت حيلفها اإلنسان متعمدا يقتطع هبا مال امرىء مسلم عامل

  ما حيلف 

  غموسا بفتح الغني املعجمة ألهنا تغمس احلالف يف اإلمث يف الدنيا ويف النار يف اآلخرة 
وعن عبد اهللا بن أنيس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكرب الكبائر  -  ٢٨٢٢

ه ال حيلف رجل على مثل جناح بعوضة إال اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين واليمني الغموس والذي نفسي بيد
  كانت كيا يف قلبه يوم القيامة 



ا  رواه الترمذي وحسنه والطرباين يف األوسط وابن حبان يف صحيحه واللفظ له والبيهقي إال أنه قال فيه وم
  حلف حالف باهللا ميني صرب فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إال جعلت نكتة يف قلبه إىل يوم القيامة 

ل الترمذي يف حديثه وما حلف حالف باهللا ميني صرب فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إال جعلت نكتة يف قلبه وقا
  إىل يوم القيامة 

  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمني الغموس  -  ٢٨٢٣
  قيل وما اليمني الغموس قال الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 
وعن احلارث بن الربصاء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلج بني  -  ٢٨٢٤

اجلمرتني وهو يقول من اقتطع مال أخيه بيمني فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتني أو 
  ثالثا 

  ه واللفظ له وهو أمت رواه أمحد واحلاكم وصحح
  ورواه الطرباين يف الكبري وابن حبان يف صحيحه إال أهنما قاال فليتبوأ بيتا يف النار 

وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اليمني الفاجرة تذهب  -  ٢٨٢٥
  املال أو تذهب باملال 

  أيب سلمة من أبيه عبد الرمحن بن عوف رواه البزار وإسناده صحيح لو صح مساع 
  وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس مما عصي  -  ٢٨٢٦

اهللا به هو أعجل عقابا من البغي وما من شيء أطيع اهللا فيه أسرع ثوابا من الصلة واليمني الفاجرة تدع الديار 
  بالقع 

  رواه البيهقي 
وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لقي اهللا ال يشرك  -  ٢٨٢٧

به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة هبا نفسه حمتسبا ومسع وأطاع فله اجلنة أو دخل اجلنة ومخس ليس هلن كفارة 
حق  الشرك باهللا وقتل النفس بغري حق وهبت مؤمن والفرار من الزحف وميني صابرة   يقتطع هبا ماال بغري 

  رواه أمحد وفيه بقية ومل يصرح بالسماع 
وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من حلف على ميني  -  ٢٨٢٨

  مصبورة كاذبة فليتبوأ مقعده من النار 
  رواه أبو داود واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

رة هي الالزمة لصاحبها من جهة احلكم فيصرب من أجلها إىل أن حيبس وهي ميني الصرب قال اخلطايب اليمني املصبو
  وأصل الصرب احلبس ومنه قوهلم قتل فالن صربا أي حبسا على القتل وقهرا عليه 

وعن عبد اهللا بن ثعلبة أنه أتى عبد الرمحن بن كعب بن مالك رضي اهللا عنه وهو يف إزار خز ذي  -  ٢٨٢٩
ال أدري طاق خلق قد ال   تبب به وهو أعمى يقاد قال فسلمت عليه فقال هل مسعت أباك حيدث حبديث قلت 

قال مسعت أباك يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من اقتطع مال امرىء مسلم بيمني كاذبة 



  كانت نكتة سوداء يف قلبه ال يغريها شيء إىل يوم القيامة 
  د رواه احلاكم وقال صحيح اإلسنا

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا جل ذكره أذن يل أن  -  ٢٨٣٠
أحدث عن ديك قد فرقت رجاله األرض وعنقه مثين حتت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا فريد 

ا علم ذلك من حلف يب كاذبا    عليه م
  وقال صحيح اإلسناد رواه الطرباين بإسناد صحيح واحلاكم 

وعن جابر بن عتيك رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من اقتطع مال امرىء مسلم 
  بيمينه حرم اهللا عليه اجلنة وأوجب له النار 

  قيل يا رسول اهللا وإن كان شيئا يسريا 
  قال وإن كان سواكا 

  وقال صحيح اإلسناد  رواه الطرباين يف الكبري واللفظ له واحلاكم
وعن أيب أمامة إياس بن ثعلبة احلارثي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من  -  ٢٨٣٢

يه اجلنة قالوا وإن كان شيئا يسريا يا رسول اهللا  اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب له النار وحرم عل
  فقال وإن كان قضيبا من أراك 

  نسائي وابن ماجه رواه مسلم وال
  ورواه مالك إال أنه كرر وإن كان قضيبا من أراك ثالثا 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيلف عند هذا املنرب عبد  -  ٢٨٣٣
  وال أمة على ميني آمثة ولو على سواك رطب إال وجبت له النار 

  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف على ميني  -  ٢٨٣٤

  آمثة عند قربي هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر 
  رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان يف صحيحه مل يذكر السواك 

ى اهللا عليه و سلم عند املنرب ذكر ذلك أبو عبيد واخلطايب قال احلافظ كانت اليمني على عهد رسول اهللا صل
  واستشهد حبديث أيب هريرة املتقدم واهللا أعلم 

  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا احللف حنث أو ندم  -  ٢٨٣٥
  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه أيضا 

 عنه أنه افتدى ميينه بعشرة آالف مث قال ورب الكعبة لو حلفت حلفت صادقا وعن جبري بن مطعم رضي اهللا
  وإمنا هو شيء افتديت به مييين 

  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد جيد 
  وروى فيه أيضا عن األشعث بن قيس رضي اهللا قال اشتريت مييين مرة بسبعني ألفا 



  الترهيب من الربا 
   عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجتنبوا السبع املوبقات عن أيب هريرة رضي اهللا -  ٢٨٣٧

قالوا يا رسول اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال 
  اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات 

  لنسائي رواه البخاري ومسلم وأبو داود وا
  املوبقات املهلكات 

وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم رأيت الليلة رجلني أتياين  -  ٢٨٣٨
فأخرجاين إىل أرض مقدسة فانطلقنا حىت أتينا على هنر من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بني يديه 

أراد أن خيرج رمى الرجل حبجر يف فيه فرده حيث كان فجعل كلما حجارة فأقبل الرجل الذي يف النهر فإذا 
  جاء ليخرج رمى يف فيه حبجر فريجع كما كان فقلت ما هذا الذي رأيته يف النهر قال آكل الربا 

  رواه البخاري هكذا يف البيوع خمتصرا وتقدم يف ترك الصالة مطوال 
   صلى اهللا عليه و سلم آكل الربا ومؤكله وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال لعن رسول اهللا -  ٢٨٣٩

رواه مسلم والنسائي ورواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه كلهم من رواية 
  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه ومل يسمع منه وزادوا فيه وشاهديه وكاتبه 

قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آكل الربا ومؤكله وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما  -  ٢٨٤٠
  وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء 

  رواه مسلم وغريه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكبائر سبع أوهلن اإلشراك باهللا وقتل 
الزحف وقذف احملصنات واالنتقال إىل األعراب بعد النفس بغري حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم وفرار يوم 

  هجرته 
  رواه البزار من رواية عمرو بن أيب شيبة وال بأس به يف املتابعات 

وعن عون بن أيب جحيفة عن أبيه رضي اهللا عنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوامشة  -  ٢٨٤٢
  ب وكسب البغي ولعن املصورين واملستومشة وآكل الربا وموكله وهنى عن مثن الكل

  رواه البخاري وأبو داود 
  قال احلافظ واسم أيب جحيفة وهب بن عبد اهللا السوائي 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه إذا علموا به  -  ٢٨٤٣
جرة ملعونون على لسان حممد صلى اهللا عليه والوامشة واملستومشة للحسن والوي الصدقة واملرتد أعرابيا بعد اهل

  و سلم رواه أمحد وأبو يعلى وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 
  وزاد يف آخره يوم القيامة 

قال احلافظ رووه كلهم عن احلارث وهو األعور عن ابن مسعود إال ابن خزمية فإنه رواه عن مسروق عن عبد 
  اهللا بن مسعود 



ة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربع حق على اهللا أن ال يدخلهم وعن أيب هرير -  ٢٨٤٤
  اجلنة وال يذيقهم نعيمها مدمن اخلمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغري حق والعاق لوالديه 

  رواه احلاكم عن إبراهيم بن خثيم بن عراك وهو واه عن أبيه عن جده عن أبيه وقال صحيح اإلسناد 
وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الربا ثالث  -  ٢٨٤٥

  وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه 
رواه احلاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم ورواه البيهقي من طريق احلاكم مث قال هذا إسناد 

  صحيح واملنت 

  أعلمه إال ومها وكأنه دخل لبعض رواته إسناد يف إسناد منكر هبذا اإلسناد وال 
  وعنه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك  -  ٢٨٤٦

  رواه البزار ورواته رواة الصحيح وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح باختصار والشرك مثل ذلك 
اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الربا سبعون بابا أدناها  وعن أيب هريرة رضي -  ٢٨٤٧

  كالذي يقع على أمه 
رواه البيهقي بإسناد ال بأس به مث قال غريب هبذا اإلسناد وإمنا يعرف بعبد اهللا بن زياد عن عكرمة يعين ابن 

  عمار 
  قال وعبد اهللا بن زياد هذا منكر احلديث 

 بن سالم رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الدرهم يصيبه الرجل وعن عبد اهللا -  ٢٨٤٨
  من الربا أعظم عند اهللا من ثالثة وثالثني زنية يزنيها يف اإلسالم 

  رواه الطرباين يف الكبري من طريق عطاء اخلراساين عن عبد اهللا ومل يسمع منه 
  وفا على عبد اهللا وهو الصحيح ولفظ املوقوف يف أحد طرقه ورواه ابن أيب الدنيا والبغوي وغريمها موق

قال عبد اهللا الربا اثنان وسبعون حوبا أصغرها حوبا كمن أتى أمه يف اإلسالم ودرهم من الربا أشد من بضع 
  وثالثني زنية 

ذي يتخبطه الشيطان قال ويأذن اهللا بالقيام للرب والفاجر يوم القيامة إال آكل الربا فإنه ال يقوم إال كما يقوم ال
  من املس 
وروى أمحد بإسناد جيد عن كعب األحبار قال ألن أزين ثالثا وثالثني زنية أحب إيل من أن آكل  -  ٢٨٤٩

  درهم ربا يعلم اهللا أين أكلته حني أكلته ربا 
سلم وعن عبد اهللا بن حنظلة غسيل املالئكة رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٢٨٥٠

  درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثالثني زنية 
  رواه أمحد والطرباين يف الكبري ورجال أمحد رجال الصحيح 

قال احلافظ حنظلة والد عبد اهللا لقب بغسيل املالئكة ألنه كان يوم أحد جنبا وقد غسل أحد شقي رأسه فلما 
   عليه و سلم لقد رأيت املالئكة تغسله مسع اهليعة خرج فاستشهد فقال رسول اهللا صلى اهللا



وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه 
وقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند اهللا يف اخلطيئة من ست وثالثني زنية يزنيها الرجل وإن أرىب 

  سلم الربا عرض الرجل امل
  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب ذم الغيبة والبيهقي 

سلم من أعان ظاملا  -  ٢٨٥٢ وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بباطل ليدحض به حقا فقد برىء من ذمة اهللا وذمة رسوله ومن أكل درمها من ربا فهو مثل ثالثة وثالثني زنية 

  من سحت فالنار أوىل به  ومن نبت حلمه
رواه الطرباين يف الصغري واألوسط والبيهقي مل يذكر من أعان ظاملا وقال إن الربا نيف وسبعون بابا أهوهنن بابا 

  مثل من أتى أمه يف اإلسالم ودرهم من ربا أشد من مخس وثالثني زنية 
  احلديث 
 صلى اهللا عليه و سلم الربا اثنان وسبعون وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا -  ٢٨٥٣

  بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أرىب الربا استطالة الرجل يف عرض أخيه 
  رواه الطرباين يف األوسط من رواية عمر بن راشد وقد وثق 

ا أيسرها وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الربا سبعون حوب -  ٢٨٥٤
  أن ينكح الرجل أمه 

رواه ابن ماجه والبيهقي كالمها عن أيب معشر وقد وثق عن سعيد املقربي عنه ورواه ابن أيب الدنيا عن عبد اهللا 
  بن سعيد وهو واه عن أبيه عن أيب هريرة وتقدم بنحوه 

  احلوب بضم احلاء املهملة وفتحها هو اإلمث 
قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تشترى الثمرة حىت  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما -  ٢٨٥٥

  تطعم وقال إذا ظهر الزنا والربا يف قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه ذكر حديثا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال فيه ما ظهر يف قوم  -  ٢٨٥٦
  زنا والربا إال أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا ال

  رواه أبو يعلى بإسناد جيد 
  وعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما  -  ٢٨٥٧

  من قوم يظهر فيهم الربا إال أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إال أخذوا بالرعب 
  فيه نظر رواه أمحد بإسناد 

  السنة العام املقحط سواء نزل فيه غيث أو مل ينزل 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت ليلة أسري يب ملا  -  ٢٨٥٨

  انتهينا إىل السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبروق وصواعق 
حليات ترى من خارج بطوهنم قلت يا جربيل من هؤالء قال هؤالء قال فأتيت على قوم بطوهنم كالبيوت فيها ا



  أكلة الربا 
رواه أمحد يف حديث طويل وابن ماجه خمتصرا واألصبهاين كلهم من رواية علي بن زيد عن أيب الصلت عن أيب 

  هريرة 
يب سعيد وروى األصبهاين أيضا من طريق أيب هارون العبدي وامسه عمارة بن جوين وهو واه عن أ -  ٢٨٥٩

اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا عرج به إىل السماء نظر يف مساء الدنيا فإذا رجال 
بطوهنم كأمثال البيوت العظام قد مالت بطوهنم وهم منضدون على سابلة آل فرعون يوقفون على النار كل 

  غداة وعشي يقولون ربنا ال تقم الساعة أبدا 
يل من هؤالء قال هؤالء أكلة الربا من أمتك ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من قلت يا جرب

  املس 
  قال األصبهاين قوله منضدون أي طرح بعضهم على بعض والسابلة املارة 

  أي يتوطؤهم آل فرعون الذين يعرضون على النار كل غداة وعشي 
  انتهى 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بني يدي الساعة يظهر الربا وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه  -  ٢٨٦٠

  والزنا واخلمر 
  رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح 

وعن القاسم بن عبد الواحد الوراق قال رأيت عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما يف السوق يف  -  ٢٨٦١
 باجلنة مب تبشرنا يا أبا حممد قال قال رسول اهللا صلى الصيارفة فقال يا معشر الصيارفة أبشروا قالوا بشرك اهللا

سلم أبشروا بالنار    اهللا عليه و 
  رواه الطرباين بإسناد ال بأس به 

سلم إياك والذنوب اليت ال تغفر  وروي عن عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة جمنونا يتخبط مث قرأ الذين الغلول فمن غل شيئا أيت به يوم القيامة وآكل 

   ٥٧٢يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس البقرة 
رواه الطرباين واألصبهاين من حديث أنس ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت آكل الربا يوم 

   القيامة خمبال جير شقيه
  مث قرأ ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس 

  قال األصبهاين املخبل اجملنون 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما أحد أكثر من الربا إال  -  ٢٨٦٣

  كان عاقبة أمره إىل قلة 
  يف لفظ له قال الربا وإن كثر فإن عاقبته إىل قل رواه ابن ماجه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد و

  وقال فيه أيضا صحيح اإلسناد 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأتني على الناس زمان ال  -  ٢٨٦٤



  يبقى منهم أحد إال أكل الربا فمن مل يأكله أصابه من غباره 
مها من رواية احلسن عن أيب هريرة واختلف يف مساعه واجلمهور على أنه مل يسمع رواه أبو داود وابن ماجه كال

  منه 
وروي عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال والذي نفسي  -  ٢٨٦٥

م واختاذهم بيده ليبينت أناس من أميت على أشر وبطر ولعب وهلو فيصبحوا قردة وخنازير باستحالهلم احملار
  القينات وشرهبم اخلمر وبأكلهم الربا ولبسهم احلرير 

  رواه عبد اهللا ابن اإلمام أمحد يف زوائده 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يبيت قوم من هذه األمة على  -  ٢٨٦٦

م خسف وقذف حىت يصبح الناس طعم وشرب وهلو ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير وليصيبنه
فيقولون خسف الليلة ببين فالن وخسف الليلة بدار فالن ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على 

  قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور 

ولترسلن عليهم الريح العقيم اليت أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور بشرهبم اخلمر ولبسهم احلرير 
  القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم وخصلة نسيها جعفر  واختاذهم

  رواه أمحد خمتصرا واللفظ له 
  القينات مجع قينة وهي املغنية 

  الترهيب من غصب األرض وغريها  - ١٢
عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ظلم قيد شرب من األرض  -  ٢٨٦٧

  طوقه من سبع أرضني 
  واه البخاري ومسلم ر

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال من أخذ من األرض شربا بغري حقه طوقه من سبع أرضني  -  ٢٨٦٨
رواه أمحد بإسنادين أحدمها صحيح ومسلم إال أنه قال ال يأخذ أحد شربا من األرض بغري حقه إال طوقه اهللا إىل 

  سبع أرضني يوم القيامة 
ل أراد طوق التكليف ال طوق التقليد وهو أن يطوق محلها يوم القيامة وقيل إنه قوله طوقه من سبع أرضني قي

  أراد أنه خيسف به االرض فتصري البقعة املغصوبة يف عنقه كالطوق 
قال البغوي وهذا أصح مث روى بإسناده عن سامل عن أبيه رضي اهللا عنهما قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  غري حقه خسف به يوم القيامة إىل سبع أرضني من أخذ من األرض شربا ب
  وهذا احلديث رواه البخاري وغريه 

وعن يعلى بن مرة رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا رجل ظلم شربا  -  ٢٨٦٩
  بني الناس من األرض كلفه اهللا عز و جل أن حيفره حىت يبلغ به سبع أرضني مث يطوقه يوم القيامة حىت يقضي 

  رواه أمحد والطرباين وابن حبان يف صحيحه 



ويف رواية ألمحد والطرباين عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أخذ أرضا بغري حقها كلف 
  أن حيمل تراهبا إىل احملشر 

  مث حيمله إىل احملشر ويف رواية للطرباين يف الكبري من ظلم من األرض شربا كلف أن حيفره حىت يبلغ املاء 
وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أخذ شيئا من  -  ٢٨٧٠

  األرض بغري حله طوقه من سبع أرضني ال يقبل منه صرف وال عدل 
  رواه أمحد والطرباين من رواية محزة بن أيب حممد 

قلت يا رسول اهللا أي الظلم أظلم فقال ذراع من األرض  وعن أيب مسعود رضي اهللا عنه قال -  ٢٨٧١
ينتقصها املرء املسلم من حق أخيه فليس حصاة من األرض يأخذها إال طوقها يوم القيامة إىل قعر األرض وال 

  يعلم قعرها إال اهللا الذي خلقها 
  رواه أمحد والطرباين يف الكبري وإسناد أمحد حسن 

رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أعظم الغلول عند اهللا وعن أيب مالك األشعري  -  ٢٨٧٢
عز و جل ذراع من األرض جتدون الرجلني جارين يف األرض أو يف الدار فيقتطع أحدمها من حظ صاحبه ذراعا 

  إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضني 
  رواه أمحد بإسناد حسن والطرباين يف الكبري 

ي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غصب رجال أرضا ظلما وعن عبد اهللا رض -  ٢٨٧٣
  لقي اهللا وهو عليه غضبان 

  رواه الطرباين من رواية حيىي بن عبد احلميد احلماين 
وعن احلكم بن احلارث السلمي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أخذ  -  ٢٨٧٤

  شربا جاء به يوم القيامة حيمله من سبع أرضني من طريق املسلمني 
  رواه الطرباين يف الكبري والصغري من رواية حممد بن عقبة السدوسي 

وعن أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل ملسلم أن يأخذ عصا بغري 
  طيب نفس منه 

  على املسلم قال ذلك لشدة ما حرم اهللا من مال املسلم 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  قال احلافظ وسيأيت يف باب الظلم إن شاء اهللا تعاىل 
  الترهيب من البناء فوق احلاجة تفاخرا وتكاثرا  - ١٣

عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم إذ  -  ٢٨٧٦
الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس طلع علينا رجل شديد بياض 

إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا حممد أخربين عن 
رسول اهللا وتقيم اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا 

  الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال 



  قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه 
قال فأخربين عن اإلميان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره فقال 

  صدقت 
  د اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال فأخربين عن اإلحسان قال أن تعب

  قال فأخربين عن الساعة قال ما املسؤول عنها بأعلم من السائل 
  قال فأخربين عن أماراهتا قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان 

ا    قال مث انطلق فلبثت ملي
  من السائل مث قال يا عمر أتدري 

  قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإنه جربيل أتاكم يعلمكم 
  دينكم 

  رواه البخاري ومسلم وغريمها 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلوين فهابوه أن يسألوه  -  ٢٨٧٧

باهللا شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة  فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول اهللا ما اإلسالم قال ال تشرك
  وتصوم رمضان 

  قال صدقت 
  قال يا رسول اهللا ما االميان قال أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتابه ورسله وتؤمن بالبعث اآلخر وتؤمن 

  بالقدر كله قال صدقت 
  يراك قال يا رسول اهللا ما اإلحسان قال أن ختشى اهللا كأنك تراه فإنك إن ال تكن تراه فإنه 

  قال صدقت 
قال يا رسول اهللا مىت تقوم الساعة قال ما املسؤول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أشراطها إذا رأيت 
املرأة تلد رهبا فذاك من أشراطها وإذا رأيت احلفاة العراة الصم البكم ملوك األرض فذاك من أشراطها وإذا 

  أشراطها رأيت رعاء البهم يتطاولون يف البنيان فذاك من 
احلديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له وهذا احلديث له دالالت كثرية ومل نذكره إال يف هذا املكان حسبما 

  اتفق يف اإلمالء 
وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يوما وحنن معه فرأى قبة مشرفة  -  ٢٨٧٨

  فقال ما هذه 
من األنصار فسكت ومحلها يف نفسه حىت إذا جاء صاحبها رسول اهللا صلى اهللا قال أصحابه هذه لفالن رجل 

عليه و سلم وسلم عليه يف الناس فأعرض عنه صنع ذلك مرارا حىت عرف الرجل الغضب فيه واإلعراض عنه 
إىل فشكا ذلك إىل أصحابه فقال واهللا إين ألنكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا خرج فرأى قبتك فرجع 

  قبته فهدمها حىت سواها باألرض فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فلم يرها 
ا إن كل بناء وبال على  قال ما فعلت القبة قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخربناه فهدمها فقال أم



  صاحبه إال ما ال إال ما ال 
ظه قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقبة على باب رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه أخصر منه ولف

ا كان هكذا  رجل من األنصار فقال ما هذه قالوا قبة بناها فالن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل م
فهو وبال على صاحبه يوم القيامة فبلغ األنصاري ذلك فوضعها فمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد فلم يرها 

ا بلغه فقال يفسأل ع    Cي Cنها فأخرب أنه وضعها مل
ورواه الطرباين بإسناد جيد خمتصرا أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر ببنية قبة لرجل من األنصار 

فقال ما هذه قالوا قبة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم كل بناء وأشار بيده على رأسه أكثر من هذا فهو وبال 
  القيامة  على صاحبه يوم

  قوله إال ما ال أي إال ما ال بد منه مما يستره من احلر والربد والسباع وحنو ذلك 

وعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل بنيان وبال على صاحبه إال 
  ما كان هكذا وأشار بكفه وكل علم وبال على صاحبه إال من عمل به 

  رباين وله شواهد رواه الط
سلم إذا أراد اهللا بعبد شرا خضر له  -  ٢٨٨٠ وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يف اللنب والطني حىت يبين 
  رواه الطرباين يف الثالثة بإسناد جيد 

م قال إذا أراد وروى يف األوسط من حديث أيب بشري األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل -  ٢٨٨١
  اهللا بعبد هوانا أنفق ماله يف البنيان 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بىن فوق ما  -  ٢٨٨٢
  يكفيه كلف أن حيمله يوم القيامة 

  سنده انقطاع  رواه الطرباين يف الكبري من رواية املسيب بن واضح وهذا احلديث مما أنكر عليه ويف
وعن أيب العالية أن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه بىن غرفة فقال له النيب صلى اهللا عليه و  -  ٢٨٨٣

  سلم اهدمها فقال أهدمها أو أتصدق بثمنها فقال اهدمها 
  رواه أبو داود يف املراسيل والطرباين يف الكبري واللفظ له وهو مرسل جيد اإلسناد 

ا أنفق وعن جا -  ٢٨٨٤ سلم كل معروف صدقة وم بر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الرجل على أهله كتب له صدقة وما وقى به املرء عرضه كتب له به صدقة وما أنفق املؤمن من نفقة فإن خلفها 

  على اهللا واهللا ضامن إال ما كان يف بنيان أو معصية 
ن عبد احلميد بن احلسن اهلاليل عن حممد بن املنكدر عنه وقال احلاكم رواه الدارقطين واحلاكم كالمها ع

  صحيح اإلسناد 
  قال احلافظ ويأيت الكالم على عبد الواحد 

وعن حارثة بن مضرب قال أتينا خبابا نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال لقد تطاول مرضي ولوال  -  ٢٨٨٥
ال  تتمنوا املوت لتمنيت وقال يؤجر الرجل يف نفقته كلها إال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



  يف التراب أو قال يف البناء 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

سلم النفقة كلها يف سبيل اهللا إال البناء فال  وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  خري فيه 

  رواه الترمذي 
ن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النفقة كلها يف سبيل اهللا إال وروي ع -  ٢٨٨٦

  البناء فال خري فيه 
  رواه الترمذي 

سلم جبريد النخل  -  ٢٨٨٧ وعن عطية بن قيس رضي اهللا عنه قال كان حجر أزواج النيب صلى اهللا عليه و 
انت أم سلمة موسرة فجعلت مكان اجلريد لبنا فقال النيب فخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مغزى له وك

سلم ما هذا    صلى اهللا عليه و 
  قالت أردت أن أكف عين أبصار الناس فقال يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال املرء املسلم البنيان 

  رواه أبو داود يف املراسيل 
  هللا عليه و سلم املسجد وعن احلسن رضي اهللا عنه قال ملا بىن رسول اهللا صلى ا -  ٢٨٨٨

  قال ابنوه عريشا كعريش موسى 
  قيل للحسن وما عريش موسى قال إذا رفع يده بلغ العريش يعين السقف 

  رواه ابن أيب الدنيا مرسال وفيه نظر 
بن عامر رضي اهللا عنه قال إذا رفع الرجل بناء فوق سبع أذرع نودي يا أفسق الفاسقني  -  ٢٨٨٩ وعن عمار 
  إىل أين 

  اه ابن أيب الدنيا موقوفا عليه ورفعه بعضهم وال يصح رو
  الترهيب من منع األجري أجره واألمر بتعجيل إعطائه  - ١٤

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا تعاىل ثالثة أنا خصمهم يوم  -  ٢٨٩٠
باع حرا فأكل مثنه ورجل استأجر أجريا  القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى يب مث غدر ورجل

  فاستوىف منه ومل يعطه أجره 
  رواه البخاري وابن ماجه وغريمها 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطوا األجري أجره قبل أن  -  ٢٨٩١
  جيف عرقه 

  وثق رواه ابن ماجه من رواية عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وقد 
  قال ابن عدي أحاديثه حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب 

  حديثه انتهى 
  وبقية رواته ثقات ووهب بن سعيد بن عطية السلمي امسه عبد الوهاب وثقه ابن حبان وغريه 



جري أجره وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطوا األ -  ٢٨٩٢
  قبل أن جيف عرقه 

رواه أبو يعلى وغريه ورواه الطرباين يف األوسط من حديث جابر وباجلملة فهذا املنت مع غرابته يكتسب بكثرة 
  طرقه قوة 
  واهللا أعلم 

  ترغيب اململوك يف أداء حق اهللا تعاىل وحق مواليه  - ١٥
سلم قال إن العبد إذا نصح لسيده  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا -  ٢٨٩٣ عليه و 

  وأحسن عبادة اهللا فله أجره مرتني 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود 

وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اململوك الذي  -  ٢٨٩٤
  عة له أجران حيسن عبادة ربه ويؤدي إىل سيده الذي عليه من احلق والنصيحة والطا

  رواه البخاري 
سلم ثالثة هلم أجران رجل من أهل الكتاب  -  ٢٨٩٥ وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

آمن بنبيه وآمن مبحمد صلى اهللا عليه و سلم والعبد اململوك إذا أدى حق اهللا وحق مواليه ورجل كانت له أمة 
  ن تعليمها مث أعتقها فتزوجها فله أجران فأدهبا فأحسن تأديبها وعلمها فأحس

رواه البخاري والترمذي وحسنه ولفظه قال ثالثة يؤتون أجرهم مرتني عبد أدى حق اهللا وحق مواليه فذاك 
يؤتى أجره مرتني ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدهبا فأحسن تأديبها مث أعتقها مث تزوجها يبتغي بذلك وجه 

   ورجل آمن بالكتاب األول مث جاء الكتاب اآلخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتني اهللا فذلك يؤتى أجره مرتني
  الوضيئة بفتح الواو وكسر الضاد املعجمة ممدودا هي احلسنة اجلميلة النظيفة 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للعبد اململوك املصلح أجران والذي 
  رة بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهللا واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك نفس أيب هري

  رواه البخاري ومسلم 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عبد أطاع اهللا وأطاع مواليه  -  ٢٨٩٧

ي يف الدنيا قال جازيته بعمله أدخله اهللا اجلنة قبل مواليه بسبعني خريفا فيقول السيد رب هذا كان عبد
  وجازيتك بعملك 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وقال تفرد به حيىي بن عبد اهللا بن عبد ربه الصفار عن أبيه 
  قال احلافظ ال حيضرين فيهما جرح وال عدالة 

دا دخل اجلنة وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن عب -  ٢٨٩٨
  فرأى عبده فوق درجته فقال يا رب هذا عبدي فوق درجيت قال نعم جزيته بعمله وجزيتك بعملك 

  رواه الطرباين يف األوسط 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عرض علي أول ثالثة  -  ٢٨٩٩



  عبادة اهللا ونصح ملواليه يدخلون اجلنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن 
  رواه الترمذي وحسنه واللفظ له وابن حبان يف صحيحه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعما الحدكم أن يطيع  -  ٢٩٠٠
  اهللا عز و جل ويؤدي حق سيده يعين اململوك 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة على كثبان املسك وعن ا -  ٢٩٠١

أراه قال يوم القيامة عبد أدى حق اهللا وحق مواليه ورجل أم قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات 
  اخلمس يف كل يوم وليلة 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

والصغري ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يهوهلم الفزع األكرب  ورواه الطرباين يف األوسط
حىت يفرغ من حساب اخلالئق رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه اهللا  وال يناهلم احلساب هم على كثيب من مسك 

ا وهم به راضون وداع يدعو إىل الصالة ابتغاء وجه اهللا وعبد أحسن فيما بينه وبني  ربه وفيما بينه وأم به قوم
  وبني مواليه 

  ورواه يف الكبري بنحوه إال أنه قال يف آخره ومملوك مل مينعه رق الدنيا من طاعة ربه 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول سابق إىل اجلنة  -  ٢٩٠٢

  مملوك أطاع اهللا وأطاع مواليه 
  وسط رواه الطرباين يف األ

وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يدخل اجلنة خبيل وال  -  ٢٩٠٣
خب وال خائن سىيء امللكة وأول من يقرع باب اجلنة اململوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبني اهللا عز و جل 

  وفيما بينهم وبني مواليهم 
  عضه عند الترمذي وغريه رواه أمحد وأبو يعلى بإسناد حسن وب

  اخلب بفتح اخلاء املعجمة وتكسر وبتشديد الباء املوحدة هو اخلداع املكار اخلبيث 
  ترهيب العبد من اإلباق من سيده  - ١٦

  عن جرير رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا عبد أبق فقد برئت منه الذمة  -  ٢٩٠٤
  رواه مسلم 

سلم قال إذا أبق العبد مل تقبل له صالة وعن -  ٢٩٠٥   ه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 
  ويف رواية فقد كفر حىت يرجع إليهم 

  رواه مسلم 
  وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يقبل  -  ٢٩٠٦

ء حسنة السكران حىت يصحو واملرأة الساخط عليها زوجها والعبد اآلبق اهللا هلم صالة وال تصعد هلم إىل السما
  حىت يرجع فيضع يده يف يد مواليه 



رواه الطرباين يف األوسط من رواية عبد اهللا بن حممد بن عقيل واللفظ له وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 
  من رواية زهري بن حممد 

ه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال تسأل عنهم وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عن -  ٢٩٠٧
رجل فارق اجلماعة وعصى إمامه وعبد أبق من سيده فمات مات عاصيا وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها 

مؤونة الدنيا فخانته بعده وثالثة ال تسأل عنهم رجل نازع اهللا عز و جل رداءه فإن رداءه الكرب وإزاره العز 
  يف شك من أمر اهللا والقانط من رمحة اهللا ورجل 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وروى الطرباين واحلاكم شطره األول وعند احلاكم فتربجت بعده بدل فخانته وقال يف حديثه وأمة أو عبد أبق 

  من سيده 
  وقال صحيح على شرطهما وال أعلم له علة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم اثنان ال جتاوز صالهتما وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول  -  ٢٩٠٨
  رؤوسهما عبد أبق من مواليه حىت يرجع وامرأة عصت زوجها حىت ترجع 

  رواه الطرباين يف األوسط والصغري بإسناد جيد واحلاكم 
سلم ثالثة ال جتاوز صالهتم  -  ٢٩٠٩ آذاهنم وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  العبد اآلبق حىت يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

سلم أميا عبد مات يف إباقته دخل النار  -  ٢٩١٠ وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  وإن قتل يف سبيل اهللا 

  ألوسط من رواية عبد اهللا بن حممد بن عقيل وبقية رواته ثقات رواه الطرباين يف ا
  الترغيب يف العتق والترهيب من اعتباد احلر أو بيعه  - ١٧

  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا رجل أعتق امرأ  -  ٢٩١١

  مسلما استنقذ اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار 
ه عبد اهللا بن  قال سعيد بن مرجانة فانطلقت به إىل علي بن احلسني فعمد علي بن احلسني إىل عبد له قد أعطا

  جعفر فيه عشرة آالف درهم أو ألف دينار فأعتقه 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

عضو منه عضوا ويف رواية هلما وللترمذي قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهللا بكل 
  منه من النار حىت فرجه بفرجه 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه وغريه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه  -  ٢٩١٢
و سلم قال أميا امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار جيزي كل عضو منه عضوا منه وأميا امرىء 

  مسلمتني كانتا فكاكه من النار جيزي كل عضو منهما عضوا منه مسلم أعتق امرأتني 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن ماجه من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب ورواه 



  أمحد وأبو داود مبعناه من حديث كعب بن مرة السلمي 
ر جيزي كل عضو من أعضائها عضوا وزاد فيه وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النا

  من أعضائها 
وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أعتق رقبة مؤمنة  -  ٢٩١٣

  فهي فكاكه من النار 
رواه أمحد بإسناد صحيح واللفظ له وأبو داود والنسائي يف حديث مر يف الرمي وأبو يعلى واحلاكم وقال 

  إلسناد ولفظه قال من أعتق رقبة فك اهللا بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه من النار صحيح ا
وعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك  -  ٢٩١٤

رقبة يعتق اهللا بكل    فإذا نفر من بين سليم فقالوا إن صاحبنا قد أوجب فقال أعتقوا عنه 

  عضو منها عضوا منه من النار 
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

  أوجب أي أتى مبا يوجب له النار 
وعن شعبة الكويف قال كنا عند أيب بردة بن أيب موسى فقال أي بين أال أحدثكم حديثا حدثين أيب  -  ٢٩١٥

رقبة أعتق اهللا بكل عضو منها عضوا منه من النار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال م   ن أعتق 
  رواه أمحد ورواته ثقات 

وعن مالك بن احلارث رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من ضم يتيما من  -  ٢٩١٦
ان فكاكه من أبوين مسلمني إىل طعامه وشرابه حىت يستغين عنه وجبت له اجلنة ألبتة ومن أعتق امرأ مسلما ك

  النار جيزي بكل عضو منه عضوا منه من النار 
  رواه أمحد من طريق علي بن زيد عن زرارة بن أيب أوىف عنه 

وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الليل أمسع  -  ٢٩١٧
 ال صالة حىت تكون الشمس قيد رمح أو رحمني قال جوف الليل اآلخر مث الصالة مقبولة حىت تطلع الشمس مث

مث الصالة مقبولة حىت يقوم الظل قيام الرمح مث ال صالة حىت تزول الشمس قيد رمح أو رحمني مث الصالة مقبولة 
مث ال صالة حىت تغيب الشمس قال مث أميا امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار جيزي بكل عظم 

ميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار جيزي بكل عظم منها عظما منها منه عظما منه وأ
  وأميا امرىء مسلم أعتق امرأتني مسلمتني فهما فكاكه من النار جيزي بكل عظمني من عظامهما عظما منه 

  رواه الطرباين وال بأس برواته إال أن أبا سلمة بن عبد الرمحن مل يسمع من أبيه 
وعن أيب جنيح السلمي رضي اهللا عنه قال حاصرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطائف  -  ٢٩١٨

  ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا رجل مسلم أعتق رجال مسلما فإن اهللا عز و جل 

فإن اهللا عز و  جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام حمرره وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة
  جل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام حمررهتا من النار 

  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 



ويف رواية اليب داود والنسائي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه 
  من النار 

  قال احلافظ أبو جنيح هو عمرو بن عبسة 
وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا  -  ٢٩١٩

رسول اهللا علمين عمال يدخلين اجلنة قال إن كنت أقصرت اخلطبة لقد أعرضت املسألة أعتق النسمة وفك 
  الرقبة 

ة أن تعطي يف مثنها واملنحة الوكوف والفيء قال أليستا واحدة قال ال عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقب
على ذي الرحم القاطع فإن مل تطق ذلك فأطعم اجلائع واسق الظمآن وأمر باملعروف وانه عن املنكر فإن مل تطق 

  ذلك فكف لسانك إال عن خري 
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واللفظ له والبيهقي وغريه 

سلم يقول مخس من وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا -  ٢٩٢٠  عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  عملهن يف يوم كتبه اهللا من أهل اجلنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إىل اجلمعة وأعتق رقبة 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  فصل 
قال ثالثة ال تقبل منهم  عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم -  ٢٩٢١

ا وهم له كارهون ورجل أتى الصالة دبارا    صالة من تقدم قوم
  والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد حمرره 

  رواه أبو داود وابن ماجه من طريق عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن عمران املعافري عنه 

ا أن يعتقه مث يكتم عتقه أو ينكره وهذا أشر األمرين والثاين قال اخلطايب واعتباد احملرر يكون من وجهني أحدمه
  أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرها 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا تعاىل ثالثة أنا  -  ٢٩٢٢
را وأكل مثنه ورجل خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى يب مث غدر ورجل باع ح

  استأجر أجريا فاستوىف ومل يوفه أجره 
  رواه البخاري وابن ماجه وغريمها 

هجرية على صاحبها أفضل الصالة  ٩٤٨من شهر ربيع األول سنة  ٢٢راجعت على النسخة العمارية املؤرخة 
  وأزكى السالم غفر اهللا يل ولوالدي وجلميع املسلمني 

ه   كتاب النكاح وما يتعلق ب 

عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين عن ربه عز و  -  ٢٩٢٣
  جل النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من خمافيت أبدلته إميانا جيد حالوته يف قلبه 

  رواه الطرباين واحلاكم من حديث حذيفة وقال صحيح اإلسناد 



  رواية عبد الرمحن بن إسحاق الواسطي وهو واه قال احلافظ خرجاه من 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم ينظر إىل حماسن  -  ٢٩٢٤

  امرأة مث يغض بصره إال أحدث اهللا له عبادة جيد حالوهتا يف قلبه 
  رواه أمحد والطرباين إال أنه قال ينظر إىل امرأة أول رم 

  والبيهقي وقال إمنا أراد إن صح واهللا أعلم أن يقع بصره عليها من غري قصد فيصرف بصره عنها تورعا 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل عني باكية يوم  -  ٢٩٢٥

  ا مثل رأس الذباب من خشية اهللا القيامة إال عني غضت عن حمارم اهللا وعني سهرت يف سبيل اهللا وعني خرج منه
  رواه األصبهاين 

سلم ثالثة ال ترى أعينهم  -  ٢٩٢٦ وعن معاوية بن حيدة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  النار عني حرست يف سبيل اهللا وعني بكت من خشية اهللا وعني كفت عن حمارم اهللا 

  أن أبا حبيب العنقري ويقال له القنوي مل أقف على حاله رواه الطرباين ورواته ثقات معروفون إال 
وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اضمنوا يل ستا من  -  ٢٩٢٧

  أنفسكم 

أضمن لكم اجلنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدمت وأدوا األمانة إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا 
  كفوا أيديكم أبصاركم و

رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم كلهم من رواية املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عنه وقال احلاكم 
  صحيح اإلسناد 

  قال احلافظ بل املطلب مل يسمع من عبادة واهللا أعلم 
سلم قال له يا علي إن -  ٢٩٢٨ لك كنزا يف  وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و 

  اجلنة وإنك ذو قرنيها فال تتبع النظرة النظرة فإمنا لك األوىل وليست لك اآلخرة 
  رواه أمحد 

ورواه الترمذي وأبو داود من حديث بريدة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلي يا علي ال تتبع 
  النظرة النظرة فإمنا لك األوىل وليست لك اآلخرة 

  حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث شريك وقال الترمذي 
قول صلى اهللا عليه و سلم لعلي وإنك ذو قرنيها أي ذو قرين هذه األمة وذاك ألنه كان له شجتان يف قرين 

رأسه إحدامها من ابن ملجم لعنه اهللا واألخرى من عمرو بن ود وقيل معناه إنك ذو قرين اجلنة أي ذو طرفيها 
الذي يسلك مجيع نواحيها كما سلك اإلسكندر مجيع نواحي األرض شرقا وغربا فسمي ومليكها املمكن فيها 

  ذا القرنني على أحد األقوال وهذا قريب وقيل غري ذلك واهللا أعلم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من  -  ٢٩٢٩

لعينان زنامها النظر واألذنان زنامها االستماع واللسان زناه الكالم واليد زناها الزنا فهو مدرك ذلك ال حمالة ا
  البطش والرجل زناها اخلطى والقلب يهوى ويتمىن ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه 



  رواه مسلم والبخاري باختصار وأبو داود والنسائي 
  ن تزنيان فزنامها املشي والفم يزين فزناه القبل ويف رواية ملسلم وأيب داود واليدان تزنيان فزنامها البطش والرجال

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال العينان تزنيان والرجالن تزنيان 
  والفرج يزين 

  رواه أمحد بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى 
عليه و سلم عن نظر الفجاءة فقال اصرف  وعن جرير رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا -  ٢٩٣١
  بصرك 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلمث حواز  -  ٢٩٣٢

  القلوب وما من نظرة إال وللشيطان فيها مطمع 
  حا لكن قيل صوابه الوقوف رواه البيهقي وغريه ورواته ال أعلم فيهم جمرو

حواز القلوب بفتح احلاء املهملة وتشديد الواو وهو ما حيوزها ويغلب عليها حىت ترتكب ما ال حيسن وقيل 
بتخفيف الواو وتشديد الزاي مجع حازة وهي األمور اليت حتز يف القلوب وحتك وتؤثر وتتخاجل يف القلوب أن 

  تكون معاصي وهذا أشهر 
يب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لتغضن أبصاركم ولتحفظن وروي عن أ -  ٢٩٣٣

  فروجكم أو ليكسفن اهللا وجوهكم 
  رواه الطرباين 

ا من صباح إال وملكان  -  ٢٩٣٤ وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
  من الرجال يناديان ويل للرجال من النساء وويل للنساء 
  رواه ابن ماجه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس يف املسجد إذ  -  ٢٩٣٥
دخلت امرأة من مزينة ترفل يف زينة هلا يف املسجد فقال النيب يا أيها الناس اهنوا نساءكم عن لبس الزينة 

  املسجد فإن بين إسرائيل مل يلعنوا حىت لبس نساؤهم الزينة وتبختروا يف املساجد  والتبختر يف
  رواه ابن ماجه 

  وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم والدخول على  -  ٢٩٣٦

  النساء فقال رجل من األنصار أفرأيت احلم قال احلم املوت 
ا روي عن النيب صلى اهللا رواه البخاري ومس لم والترمذي مث قال ومعىن كراهية الدخول على النساء على حنو م

  عليه و سلم قال ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان 
احلم بفتح احلاء املهملة وختفيف امليم وبإثبات الواو أيضا وباهلمز أيضا هو أبو الزوج ومن أدىل به كاألخ والعم 

ا كذا فسره الليث بن سعد وغريه وأبو املرأة أيضا ومن أدىل به وقيل بل هو وابن ال عم وحنوهم وهو املراد هن
  قريب الزوج فقط وقيل قريب الزوجة فقط 



قال أبو عبيد يف معناه يعين فليمت وال يفعلن ذلك فإذا كان هذا رواية يف أب الزوج وهو حمرم فكيف بالغريب 
  انتهى 
رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال خيلون أحدكم بامرأة إال  وعن ابن عباس -  ٢٩٣٧

  مع ذي حمرم 
  رواه البخاري ومسلم 

وتقدم يف أحاديث احلمام حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه ومن كان يؤمن باهللا واليوم 
  اآلخر فال خيلون بامرأة ليس بينها وبينه حمرم 

  ه الطرباين روا
وعن معقل بن يسار رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن يطعن يف رأس  -  ٢٩٣٨

  أحدكم مبخيط من حديد خري له من أن ميس امرأة ال حتل له 
  رواه الطرباين والبيهقي ورجال الطرباين ثقات رجال الصحيح 

  كاإلبرة واملسلة وحنومها املخيط بكسر امليم وفتح الياء هو ما خياط به 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إياك واخللوة بالنساء  -  ٢٩٣٩

والذي نفسي بيده ما خال رجل بامرأة إال ودخل الشيطان بينهما وألن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطني أو محأة 
   حتل له خري له من أن يزحم منكبه منكب امرأة ال

  حديث غريب رواه الطرباين 
  احلمأة بفتح احلاء املهملة وسكون امليم بعدها مهزة وتاء تأنيث هو الطني األسود املننت 

  الترغيب يف النكاح سيما بذات الدين الولود 
عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا معشر الشباب  -  ٢٩٤٠

  ن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء م
  رواه البخاري ومسلم واللفظ هلما وأبو داود والترمذي والنسائي 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أراد أن  -  ٢٩٤١
  هللا طاهرا مطهرا فليتزوج احلرائر يلقى ا

  رواه ابن ماجه 
وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع من سنن املرسلني احلناء  -  ٢٩٤٢

  والتعطر والسواك والنكاح وقال بعض الرواة احلياء بالياء رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الدنيا  وعن عبد اهللا بن -  ٢٩٤٣

  متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة 
  رواه مسلم والنسائي وابن ماجه 

  ولفظه قال إمنا الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من املرأة الصاحلة 
 عليه و سلم قال الدنيا متاع ومن خري متاعها امرأة تعني وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا -  ٢٩٤٤



  زوجها على اآلخرة مسكني مسكني رجل ال امرأة له مسكينة مسكينة امرأة ال زوج هلا 
  ذكره رزين ومل أره يف شيء من أصوله وشطره األخري منكر 

يه و سلم أنه كان -  ٢٩٤٥ ا استفاد املؤمن بعد  وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عل يقول م
  تقوى اهللا عز و جل خريا له من زوجة صاحلة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن 

  أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته يف نفسها وماله 
بن يزيد عن القاسم عنه    رواه ابن ماجه عن علي 

عليه و سلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا  -  ٢٩٤٦
  خري الدنيا واآلخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البالء صابرا وزوجة ال تبغيه حوبا يف نفسها وماله 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وإسناد أحدمها جيد 
  احلوب بفتح احلاء املهملة وتضم هو اإلمث 

قال كنا مع  ٤٣ عنه قال ملا نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة التوبة وعن ثوبان رضي اهللا -  ٢٩٤٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت يف الذهب والفضة لو علمنا أي 

  املال خري فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه 
ترمذي وقال حديث حسن سألت حممد بن إمساعيل يعين البخاري فقلت له سامل بن أيب اجلعد رواه ابن ماجه وال

ال    مسع من ثوبان فقال 
بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا  -  ٢٩٤٨ وعن إمساعيل بن حممد 

سلم من سعادة ابن آدم ثالثة ومن شقاوة ابن آدم ثالثة من سعادة ابن آدم املرأة الصاحلة  صلى اهللا عليه و 
  واملسكن الصاحل واملركب الصاحل 

  ومن شقاوة ابن آدم املرأة السوء واملسكن السوء واملركب السوء 
  رواه أمحد بإسناد صحيح والطرباين والبزار واحلاكم وصححه إال أنه قال واملسكن الضيق 

ة املرأة الصاحلة واملسكن الواسع واجلار الصاحل واملركب وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال أربع من السعاد
  اهلينء وأربع من الشقاء اجلار السوء واملرأة السوء واملركب السوء واملسكن الضيق 

وعن حممد بن سعيد يعين ابن أيب وقاص عن أبيه أيضا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٢٩٤٩
  رأة الصاحلة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على سلم قال ثالثة من السعادة امل

نفسها ومالك والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثرية املرافق وثالث من الشقاء 
املرأة تراها فتسوؤك وحتمل لساهنا عليك وإن غبت عنها مل تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفا فإن 

  تركتها مل تلحقك بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة املرافق ضربتها أتعبتك وإن 
  رواه احلاكم وقال تفرد به حممد يعين ابن بكري احلضرمي فإن كان حفظه بإسناده على شرطهما 

  قال احلافظ حممد هذا صدوق وثقه غري واحد 
 امرأة صاحلة فقد وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من رزقه اهللا -  ٢٩٥٠

  أعانه على شطر دينه فليتق اهللا يف الشطر الباقي 



  رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم ومن طريقه للبيهقي وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
ويف رواية البيهقي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق اهللا يف 

   النصف الباقي
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة حق على اهللا عوهنم  -  ٢٩٥١

  اجملاهد يف سبيل اهللا واملكاتب الذي يريد األداء والناكح الذي يريد العفاف 
 رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح وابن حبان له يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على

  شرط مسلم 
وعن أيب جنيح رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كان موسرا الن ينكح مث مل  -  ٢٩٥٢

  ينكح فليس مين 
رواه الطرباين بإسناد حسن والبيهقي وهو مرسل واسم أيب جنيح يسار بالياء املثناة حتت وهو والد عبد اهللا بن 

  أيب جنيح املكي 
بن مالك رضي اهللا عنه قال جاء رهط إىل بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم  وعن أنس -  ٢٩٥٣

يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما أخربوا كأهنم تقالوها فقالوا وأين حنن من النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم قد غفر اهللا ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

ليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر وال أفطر أبدا وقال آخر وأنا أعتزل النساء قال أحدهم أما أنا فإين أصلي ال
فال أتزوج أبدا فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليهم فقال أنتم القوم الذين قلتم كذا كذا أما واهللا إين 

  ألخشاكم هللا 

  سنيت فليس مين وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 
  رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغريمها 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تنكح املرأة على  -  ٢٩٥٤
  إحدى خصال جلماهلا وماهلا وخلقها ودينها فعليك بذات الدين واخللق تربت ميينك 

  يعلى وابن حبان يف صحيحه  رواه أمحد بإسناد صحيح والبزار وأبو
سلم قال تنكح املرأة الربع ملاهلا  -  ٢٩٥٥ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

ريض وقيل هي هنا دعاء عليه بالفقر وقيل بكثرة املال واللفظ مشترك تربت يداك كلمة معناها احلث والتح
بينهما قابل لكل منهما واآلخر هنا أظهر ومعناه اظفر بذات الدين وال تلتفت إىل املال أكثر اهللا مالك وروي 

 واهللا أعلم األول عن الزهري وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا قال له ذلك ألنه رأى الفقر خريا له من الغىن
  مبراد نبيه صلى اهللا عليه و سلم 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من تزوج امرأة لعزها مل يزده اهللا إال  -  ٢٩٥٦
ذال ومن تزوجها ملاهلا مل يزده اهللا إال فقرا ومن تزوجها حلسبها مل يزده اهللا إال دناءة ومن تزوج امرأة مل يرد هبا 



   أن يغض بصره وحيصن فرجه أو يصل رمحه بارك اهللا له فيها وبارك هلا فيه إال
  رواه الطرباين يف األوسط 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزوجوا النساء  -  ٢٩٥٧
ن تطغيهن ولكن تزوجوهن على حلسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن وال تزوجوهن المواهلن فعسى أمواهلن أ

  الدين وألمة خرماء سوداء ذات دين أفضل 
  رواه ابن ماجه من طريق عبد الرمحن بن زياد بن أنعم 

وعن معقل بن يسار رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إين 
د أفأتزوجها فنهاه مث أتاه الثانية فقال له مثل ذلك مث أتاه أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إال أهنا ال تل

  الثالثة فقال له تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم 
  رواه أبو داود والنسائي واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد 

  ن إسقاطه وخمالفته ترغيب الزوج يف الوفاء حبق زوجته وحسن عشرهتا واملرأة حبق زوجها وطاعته وترهيبها م
قال احلافظ قد تقدم يف باب الترهيب من الدين حديث ميمون عن أبيه رضي اهللا عنه عن النيب صلى  -  ٢٩٥٩

سلم أميا رجل تزوج امرأة على ما قل من املهر أو كثر ليس يف نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها  اهللا عليه و 
  ة وهو زان فمات ومل يؤد إليها حقها لقي اهللا يوم القيام

  احلديث وتقدم يف معناه أيضا حديث أيب هريرة وحديث صهيب اخلري 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كلكم راع  -  ٢٩٦٠

ومسؤول عن رعيته اإلمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته واملرأة راعية يف 
زوجها ومسؤولة عن رعيتها واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن  بيت

  رعيته 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم  -  ٢٩٦١
  خلقا وخياركم خياركم لنسائهم 

  بن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح رواه الترمذي وا
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من أكمل املؤمنني إميانا  -  ٢٩٦٢

  أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله 
  رواه الترمذي واحلاكم وقال صحيح على 

  قالبة مساعا من عائشة شرطهما كذا قال وقال الترمذي حديث حسن وال نعرف أليب 
وعن عائشة أيضا رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريكم خريكم الهله  -  ٢٩٦٣

  وأنا خريكم الهلي 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خريكم خريكم الهله وأنا  -  ٢٩٦٤



  هلي خريكم ال
  رواه ابن ماجه واحلاكم إال أنه قال خريكم خريكم للنساء 

  وقال صحيح اإلسناد 
وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املرأة خلقت من  -  ٢٩٦٥

  ضلع فإن أقمتها كسرهتا فدارها تعش هبا 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  ي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استوصوا بالنساء وعن أيب هريرة رض -  ٢٩٦٦
ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته مل يزل أعوج  فإن املرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما يف الضلع أعاله فإن 

  فاستوصوا بالنساء 
  رواه البخاري ومسلم وغريه 

ى طريقة فإن استمتعت هبا استمتعت هبا وفيها ويف رواية ملسلم إن املرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك عل
  عوج وإن ذهبت تقيمها كسرهتا وكسرها طالقها 

  الضلع بكسر الضاد وفتح الالم وبسكوهنا أيضا والفتح أفصح 
يما هو منتصب كاحلائط والعصا قيل فيه عوج بفتح العني  والعوج بكسر العني وفتح الواو وقيل إذا كان ف

كالدين واخللق واألرض وحنو ذلك يقال فيه عوج بكسر العني وفتح الواو قاله ابن والواو ويف غري املنتصب 
  السكيت 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يفرك مؤمن مؤمنة إن  -  ٢٩٦٧

  كره منها خلقا رضي منها آخر 
  وقال غريه رواه مسلم 

  راء أيضا وضمها شاذ أي يبغض يفرك بسكون الفاء وفتح الياء وال
  وعن معاوية بن حيدة رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا ما حق زوجة  -  ٢٩٦٨

أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وال تضرب الوجه وال تقبح وال هتجر إال يف 
  البيت 

حق املرأة  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال إن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما 
  على الزوج فذكره 

  ال تقبح بتشديد الباء أي ال تسمعها املكروه وال تشتمها وال تقل قبحك اهللا وحنو ذلك 
وعن عمرو بن األحوص احلشمي رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة  ١١رح 

  هللا وأثىن عليه وذكر ووعظ الوداع يقول بعد أن محد ا
مث قال أال واستوصوا بالنساء خريا فإمنا هن عوان عندكم ليس متلكون منهن شيئا غري ذلك إال أن يأتني بفاحشة 

مبينة فإن فعلن فاهجروهن يف املضاجع واضربوهن ضربا غري مربح فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال أال إن 
ال يوطئن فرشكم من تكرهون وال يأذن يف لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عل يكم حقا فحقكم عليهن أن 



  بيوتكم ملن تكرهون أال وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسوهتن وطعامهن 
  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح 

  عوان بفتح العني املهملة وختفيف الواو أي أسريات 
ت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا امرأة ماتت وزوجها وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قال -  ٢٩٦٩

  عنها راض دخلت اجلنة 
  رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه واحلاكم كلهم عن مساور احلمريي عن أمه عنها وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

املرأة مخسها  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلت -  ٢٩٧٠
  وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلت  -  ٢٩٧١

  املرأة مخسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها 
  ي أبواب اجلنة شئت قيل هلا ادخلي اجلنة من أ

  رواه أمحد والطرباين ورواه أمحد ورواته رواة الصحيح خال ابن هليعة وحديثه حسن يف املتابعات 
وعن حصني بن حمصن رضي اهللا عنه أن عمة له أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا أذات  -  ٢٩٧٢

  زوج أنت قالت نعم 
  زت عنه قال فأين أنت منه قالت ما آلوه إال ما عج

  قال فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك 
  رواه أمحد والنسائي بإسنادين جيدين واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الناس أعظم حقا على  -  ٢٩٧٣
  املرأة قال زوجها 

  قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه 
  واه البزار واحلاكم وإسناد البزار حسن ر

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا  -  ٢٩٧٤
رسول اهللا أنا وافدة النساء إليك هذا اجلهاد كتبه اهللا على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء 

عشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند رهبم يرزقون وحنن م
  أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا حبقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله 

سلم امرأ ة رواه البزار هكذا خمتصرا والطرباين يف حديث قال يف آخره مث جاءته يعين النيب صلى اهللا عليه و 
  فقالت إين رسول النساء إليك وما منهن امرأة علمت أو مل تعلم إال وهي هتوى خمرجي إليك 

  اهللا رب الرجال والنساء وإهلهن وأنت رسول اهللا إىل الرجال والنساء كتب اهللا اجلهاد على الرجال 
م من الطاعة قال فإن أصابوا أجروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند رهبم يرزقون فما يعدل ذلك من أعماهل

  طاعة أزواجهن واملعرفة حبقوقهن وقليل منكن من يفعله 



وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال أتى رجل بابنته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  -  ٢٩٧٥
  إن ابنيت هذه أبت أن تتزوج فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطيعي أباك 

حق الزوج فقالت والذي ب   عثك باحلق ال أتزوج حىت ختربين ما حق الزوج على زوجته قال 

  على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما مث ابتلعته ما أدت حقه 
  قالت والذي بعثك باحلق ال أتزوج أبدا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تنكحوهن إال بإذهنن 

  سناد جيد رواته ثقات مشهورون وابن حبان يف صحيحه رواه البزار بإ
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت أنا فالنة  -  ٢٩٧٦

  بنت فالن 
  قال قد عرفتك فما حاجتك 

  قالت حاجيت إىل ابن عمي فالن العابد 
  قال قد عرفته 

ا حق  الزوج على الزوجة فإن كان شيئا أطيقه تزوجته قال من حقه أن لو سال منخراه قالت خيطبين فأخربين م
دما وقيحا فلحسته بلساهنا ما أدت حقه لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها 

  إذا دخل عليها ملا فضله اهللا عليها 
  قالت والذي بعثك باحلق ال أتزوج ما بقيت الدنيا 

بن داود اليمامي عن القاسم بن احلكم وقال صحيح اإلسناد رواه الب   زار واحلاكم كالمها عن سليمان 
يمان واه والقاسم تأيت ترمجته    قال احلافظ سل

  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كان أهل بيت من األنصار هلم مجل يسنون عليه  -  ٢٩٧٧
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا إنه كان لنا  وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره وإن األنصار جاؤوا

ا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال صلى اهللا عليه و سلم  مجل نسين عليه وإنه استصعب علينا ومنعن
الصحابه قوموا فقاموا فدخل احلائط واجلمل يف ناحيته فمشى النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه فقالت األنصار 

قد صار مثل الكلب خناف عليك صولته قال ليس علي منه بأس فلما نظر اجلمل إىل رسول اهللا  يا رسول اهللا
سلم بناصيته أذل ما  سلم أقبل حنوه حىت خر ساجدا بني يديه فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و  صلى اهللا عليه و 

ل يسجد لك وحنن نعقل فنحن كانت قط حىت أدخله يف العمل فقال له أصحابه يا رسول اهللا هذا هبيمة ال يعق
أحق أن نسجد لك قال ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر ألمرت املرأة أن 

تسجد لزوجها لعظم حقه عليها لو كان من قدمه إىل مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد مث استقبلته 
  فلحسته ما أدت حقه 

واته ثقات مشهورون والبزار بنحوه ورواه خمتصرا وابن حبان يف صحيحه من رواه أمحد والنسائي بإسناد جيد ر
  حديث أيب هريرة بنحوه باختصار ومل يذكر قوله لو كان إىل آخره وروي معىن ذلك يف حديث أيب سعيد املتقدم 

  قوله يسنون عليه بفتح الياء وسكون السني املهملة أي يستقون عليه املاء من البئر 
  لبستان واحلائط هو ا



  تنبجس أي تتفجر وتنبع 
وعن قيس بن سعد رضي اهللا عنه قال أتيت احلرية فرأيتهم يسجدون ملرزبان هلم فقلت رسول اهللا  -  ٢٩٧٨

سلم أحق أن يسجد له فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت إين أتيت احلرية فرأيتهم  صلى اهللا عليه و 
جد لك فقال يل أرأيت لو مررت بقربي أكنت تسجد له فقلت ال فقال يسجدون ملرزبان هلم فأنت أحق أن يس

ال تفعلوا لو كنت آمر أحدا أن يسجد الحد ألمرت النساء أن يسجدوا الزواجهن ملا جعل اهللا هلم عليهن من 
  احلق 

  رواه أبو داود يف إسناده شريك وقد أخرج له مسلم يف املتابعات ووثق 
اهللا عنه قال ملا قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنيب صلى اهللا عليه و وعن ابن أيب أوىف رضي  -  ٢٩٧٩

سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما هذا قال يا رسول اهللا قدمت الشام فوجدهتم يسجدون 
  لبطارقتهم وأساقفهم فأردت أن أفعل ذلك بك 

ن تسجد لزوجها والذي نفسي بيده ال تؤدي قال فال تفعل فإين لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء ألمرت املرأة أ
  املرأة حق رهبا حىت تؤدي حق زوجها 

  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 
ولفظ ابن ماجه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تفعلوا فإين لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغري اهللا 

د بيده ال تؤدي املرأة حق رهبا حىت تؤدي حق زوجها ولو ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس حمم
  سأهلا نفسها وهي على ظهر قتب مل متنعه 

وروى احلاكم املرفوع منه من حديث معاذ ولفظه قال لو أمرت أحدا أن يسجد الحد ألمرت املرأة أن تسجد 
و سأهلا نفسها وهي على لزوجها من عظم حقه عليها وال جتد امرأة حالوة اإلميان حىت تؤدي حق زوجها ول

  ظهر قتب 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد  -  ٢٩٨٠

  الحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

رت أحدا أن يسجد الحد ألمرت وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو أم
املرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجال أمر امرأته أن تنتقل من جبل أمحر إىل جبل أسود أو من جبل أسود إىل 

  جبل أمحر لكان نوهلا أن تفعل 
  رواه ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان وبقية رواته حمتج هبم يف الصحيح 

اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال أخربكم برجالكم يف اجلنة وعن أنس بن مالك رضي  -  ٢٩٨٢
قلنا بلى يا رسول اهللا قال النيب يف اجلنة والصديق يف اجلنة والرجل يزور أخاه يف ناحية املصر ال يزوره إال هللا يف 

بت أو أسيء إليها أو غضب اجلنة أال أخربكم بنسائكم يف اجلنة قلنا بلى يا رسول اهللا قال ودود ولود إذا غض
  زوجها قالت هذه يدي يف يدك ال أكتحل بغمض حىت ترضى 

رواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف الصحيح إال إبراهيم بن زياد القرشي فإنين مل أقف فيه على جرح وال تعديل 



  وقد روي هذا املنت من حديث ابن عباس وكعب بن عجرة وغريمها 
سلم قال ال حيل المرأة أن تصوم وعن أيب هريرة رض -  ٢٩٨٣ ي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنه 
  رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغريمها 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل المرأة تؤمن باهللا أن  -  ٢٩٨٤
أذن يف بيت زوجها وهو كاره وال خترج وهو كاره وال تطيع فيه أحدا وال تعزل فراشه وال تضربه فإن كان ت

هو أظلم فلتأته حىت ترضيه فإن قبل منها فبها ونعمت وقبل اهللا عذرها وأفلج حجتها وال إمث عليها وإن هو مل 
  يرض فقد أبلغت عند اهللا عذرها 

  كذا قال رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  أفلج باجليم حجتها أي أظهر حجتها وقواها 

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن امرأة من خثعم أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٢٩٨٥
  فقالت يا رسول اهللا أخربين ما حق الزوج على الزوجة فإين امرأة أمي فإن استطعت 

إن سأهلا نفسها وهي على ظهر قتب أن ال متنعه نفسها ومن  وإال جلست أميا قال فإن حق الزوج على زوجته
حق الزوج على الزوجة أن ال تصوم تطوعا إال بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت وال يقبل منها وال خترج من 

  بيتها إال بإذنه فإن فعلت لعنتها مالئكة السماء ومالئكة الرمحة ومالئكة العذاب حىت ترجع 
  بدا قالت ال جرم وال أتزوج أ

  رواه الطرباين 
سلم املرأة ال تؤدي حق اهللا  -  ٢٩٨٦ وعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  عليها حىت تؤدي حق زوجها كله ولو سأهلا وهي على ظهر قتب مل متنعه نفسها 
  رواه الطرباين بإسناد جيد 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينظر اهللا تبارك وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما  -  ٢٩٨٧
  وتعاىل إىل امرأة ال تشكر لزوجها وهي ال تستغين عنه 

  رواه النسائي والبزار بإسنادين رواة أحدمها رواة الصحيح واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
ال تؤذي امرأة زوجها يف  وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال -  ٢٩٨٨

  الدنيا إال قالت زوجته من احلور العني ال تؤذيه قاتلك اهللا فإمنا هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا 
  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن 

  يوشك أي يقرب ويسرع ويكاد 
لم إذا دعا الرجل زوجته وعن طلق بن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س -  ٢٩٨٩

  حلاجته فلتأته وإن كانت على التنور 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن والنسائي وابن حبان يف صحيحه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دعا الرجل امرأته إىل  -  ٢٩٩٠



  كة حىت تصبح فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها املالئ
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

ويف رواية للبخاري ومسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته 
  إىل فراشه فتأىب عليه إال كان الذي يف السماء ساخطا عليها حىت يرضى عنها 

  أة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح ويف رواية هلما والنسائي إذا باتت املر
سلم ثالثة ال ترتفع صالهتم فوق رؤوسهم شربا  وتقدم يف الصالة حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و 

  رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان 
البن ماجه وروى الترمذي حنوه من حديث أيب أمامة وحسنه رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ 

  وتقدم يف إباق العبد 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال تقبل هلم  -  ٢٩٩١

واملرأة الساخط  صالة وال تصعد هلم إىل السماء حسنة العبد اآلبق حىت يرجع إىل مواليه فيضع يده يف أيديهم
  عليها زوجها حىت يرضى والسكران حىت يصحو 

رواه الطرباين يف األوسط من رواية عبد اهللا بن حممد بن عقيل وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما من رواية 
  زهري بن حممد واللفظ البن حبان 

لم اثنان ال جتاوز صالهتما وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س -  ٢٩٩٢
  رؤوسهما عبد أبق من مواليه حىت يرجع وامرأة عصت زوجها حىت ترجع 

  رواه الطرباين بإسناد جيد واحلاكم 
وعنه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن املرأة إذا خرجت من بيتها  -  ٢٩٩٣

ل شيء مرت عليه غري اجلن واإلنس حىت ترجع رواه الطرباين يف وزوجها كاره لعنها كل ملك يف السماء وك
  األوسط ورواته ثقات إال سويد بن عبد العزيز 

  الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهم 
سلم قال من كانت عنده امرأتان فلم  -  ٢٩٩٤ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  جاء يوم القيامة وشقه ساقط يعدل بينهما 
  رواه الترمذي وتكلم فيه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

ورواه أبو داود ولفظه من كانت له امرأتان فمال إىل إحدمها جاء يوم القيامة وشقه مائل والنسائي ولفظه من 
  كانت له امرأتان مييل إلحدامها على األخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل 

ه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه بنحو رواية النسائي هذه إال أهنما قاال جاء يوم القيامة وأحد شقيه وروا
  ساقط 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم فيعدل ويقول اللهم  -  ٢٩٩٥

  هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما متلك وال أملك يعين القلب 
  ه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي روي مرسال وهو أصح روا



وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن  -  ٢٩٩٦
  عدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا املقسطني عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني الذي ي

  رواه مسلم وغريه 

الترغيب يف النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم وما جاء يف النفقة على البنات وتأديبهن قال 
  احلافظ وقد تقدم يف كتاب الصدقة باب يف الترغيب يف الصدقة على الزوج واألقارب وتقدميهم على غريهم 

يب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دينار أنفقته يف سبيل اهللا وعن أ -  ٢٩٩٧
ودينار أنفقته يف رقبة ودينار تصدقت به على مسكني ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على 

  أهلك 
  رواه مسلم 

عليه و سلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار وعن ثوبان رضي اهللا عنه موىل رسول اهللا صلى اهللا  -  ٢٩٩٨
  ينفقه على عياله ودينار ينفقه على فرسه يف سبيل اهللا ودينار ينفقه على أصحابه يف سبيل اهللا 

قال أبو قالبة بدأ بالعيال مث قال أبو قالبة أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم اهللا به أو 
  واه مسلم والترمذي ينفعهم اهللا به ويغنيهم ر

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرض علي أول ثالثة  -  ٢٩٩٩
يدخلون اجلنة وأول ثالثة يدخلون النار فأما أول ثالثة يدخلون اجلنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه 

  ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال 
حق اهللا يف ماله وفقري فخور وأما أول ثالثة ي   دخلون النار فأمري مسلط وذو أثر من مال ال يؤدي 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه ورواه الترمذي وابن حبان بنحوه 
وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال له وأنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا  -  ٣٠٠٠

  يف امرأتك إال أجرت عليها حىت ما جتعل يف 
  رواه البخاري ومسلم يف حديث طويل 

سلم قال إذا أنفق الرجل على  -  ٣٠٠١   وعن ابن مسعود البدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 

  أهله نفقة وهو حيتسبها كانت له صدقة 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

ا أطعمت وعن املقدام بن معديكرب رضي اهللا عنه ق -  ٣٠٠٢ ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت 

  خادمك فهو لك صدقة 
  رواه أمحد بإسناد جيد 

عليا خري من وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليد ال -  ٣٠٠٣
  اليد السفلى وابدأ مبن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك 

  رواه الطرباين بإسناد حسن وهو يف الصحيحني وغريمها بنحو من حديث حكيم بن حزام وتقدم 



سلم من أنفق على نفسه نفقة  -  ٣٠٠٤ وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ف هبا فهي صدقة ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة يستع

  رواه الطرباين بإسنادين أحدمها حسن 
سلم قال يوما الصحابه تصدقوا فقال  -  ٣٠٠٥ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  رجل يا رسول اهللا عندي دينار قال أنفقه على نفسك 
  قال أنفقه على زوجتك قال إن عندي آخر 

  قال إن عندي آخر قال أنفقه على ولدك 
  قال إن عندي آخر قال أنفقه على خادمك 

  قال عندي آخر قال أنت أبصر به 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  ويف رواية له تصدق بدل أنفق يف الكل 
بن عجرة رضي اهللا عنه قال مر على النيب صلى اهللا عليه و سلم -  ٣٠٠٦ رجل فرأى أصحاب  وعن كعب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول اهللا لو كان هذا يف سبيل اهللا فقال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو يف سبيل اهللا وإن كان خرج يسعى على 

يسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل اهللا وإن كان خرج  أبوين شيخني كبريين فهو يف سبيل اهللا وإن كان خرج
  يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان 

  رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح 

وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أنفق املرء على نفسه وولده وأهله 
  وذي رمحه وقرابته فهو له صدقة 

  الطرباين يف األوسط وشواهده كثرية  رواه
وعن جابر رضي اهللا عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل معروف صدقة وما  -  ٣٠٠٨

أنفق الرجل على أهله كتب له صدقة وما وقى به املرء عرضه كتب له به صدقة وما أنفق املؤمن من نفقة فإن 
  ان يف بنيان أو معصية خلفها على اهللا واهللا ضامن إال ما ك

ا يعطي الشاعر وذا  قال عبد احلميد يعين ابن احلسن اهلاليل فقلت البن املنكدر وما ما وقى به املرء عرضه قال م
  اللسان املتقى 

  رواه الدارقطين واحلاكم وصحح إسناده 
  قال احلافظ وعبد احلميد املذكور يأيت الكالم عليه 

عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املعونة تأيت من اهللا على وعن أيب هريرة رضي اهللا  -  ٣٠٠٩
  قدر املؤونة وإن الصرب يأيت من اهللا على قدر البالء 

  رواه البزار ورواته حمتج هبم يف الصحيح إال طارق بن عمار ففيه كالم قريب ومل يترك واحلديث غريب 
ا يوضع يف ميزان العبد وروي عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب  -  ٣٠١٠ صلى اهللا عليه و سلم قال أول م



  نفقته على أهله 
  رواه الطرباين يف األوسط 

بن عفان أو عبد الرمحن بن عوف مبرط واستغاله  -  ٣٠١١   وعن عمرو بن أمية رضي اهللا عنه قال مر عثمان 
ارث بن املطلب فمر به عثمان قال فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن احل

أو عبد الرمحن فقال ما فعل املرط الذي ابتعت قال عمرو تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة فقال إن كل ما 
صنعت إىل أهلك صدقة فقال عمرو مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ذاك فذكر ما قال عمرو 

ا صنعت إىل أهلك فهو صدقة عليهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال صدق عمر   و كل م
ا أعطى الرجل أهله فهو صدقة    رواه أبو يعلى والطرباين ورواته ثقات وروى أمحد املرفوع منه قال م

  املرط بكسر امليم كساء من صوف أو خز يؤتزر به 
  م وروي عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل -  ٣٠١٢

  يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من املاء أجر 
  قال فأتيتها فسقيتها وحدثتها مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إال  -  ٣٠١٣
ا ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا ملك   ان ينزالن فيقول أحدمها اللهم أعط منفقا خلف

  رواه البخاري ومسلم وغريمها 
  قال احلافظ عبد العظيم وقد تقدم هذا احلديث وغريه يف باب اإلنفاق واإلمساك 

  فصل وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال

  سلم كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  رواه أبو داود والنسائي واحلاكم إال أنه قال من يعول وقال صحيح اإلسناد 

سلم قال إن اهللا سائل كل راع عما استرعاه  -  ٣٠١٥ وعن احلسن رضي اهللا عنه عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و 
  حفظ أم ضيع حىت يسأل الرجل عن أهل بيته 

  ان يف صحيحه رواه ابن حب
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا سائل كل راع  -  ٣٠١٦

  عما استرعاه حفظ أم ضيع 
  زاد يف رواية حىت يسأل الرجل عن أهل بيته 

  رواه ابن حبان يف صحيحه أيضا 
سلم يقول كلكم راع  قال احلافظ وتقدم حديث ابن عمر مسعت رسول اهللا صلى -  ٣٠١٧ اهللا عليه و 

ومسؤول عن رعيته اإلمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته واملرأة راعية يف 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن 



  رعيته 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

  عائشة رضي اهللا عنها قالت دخلت علي امرأة فصل وعن

ومعها ابنتان هلا تسأل فلم جتد عندي شيئا غري مترة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بني ابنتيها ومل تأكل منها 
سلم علينا فأخربته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء  شيئا مث قامت فخرجت فدخل النيب صلى اهللا عليه و 

  له سترا من النار  فأحسن إليهن كن
  رواه البخاري ومسلم والترمذي 

  ويف لفظ له من ابتلي بشيء من البنات فصرب عليهن كن له حجابا من النار 
وعنها رضي اهللا عنها قالت جاءتين مسكينة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها ثالث مترات فأعطت كل  -  ٣٠١٩

طعمتها ابنتاها فشقت التمرة اليت كانت تريد أن تأكلها واحدة منهما مترة ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها فاست
بينهما فأعجبين شأهنا فذكرت الذي صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن اهللا قد أوجب هلا هبما 

  اجلنة أو أعتقها هبما من النار 
  رواه مسلم 

ا جاء يوم وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من  -  ٣٠٢٠ عال جاريتني حىت تبلغ
  القيامة أنا وهو وضم أصابعه 

  رواه مسلم واللفظ له والترمذي 
  ولفظه من عال جاريتني دخلت أنا وهو اجلنة كهاتني وأشار بأصبعيه السبابة واليت تليها 

  وابن حبان يف صحيحه 
أختني أو ثالثا حىت ينب أو ميوت عنهن ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عال ابنتني أو ثالثا أو 

  كنت أنا وهو يف اجلنة كهاتني وأشار بأصبعيه السبابة واليت تليها 
  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مسلم له  -  ٣٠٢١

  ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إال أدخلتاه اجلنة 
  اجه بإسناد صحيح وابن حبان يف صحيحه من رواية شرحبيل عنه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد رواه ابن م
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كفل يتيما له ذا قرابة أو  -  ٣٠٢٢

يف اجلنة وكان له كأجر ال قرابة له فأنا وهو يف اجلنة كهاتني وضم أصبعيه ومن سعى على ثالث بنات فهو 
  جماهد يف سبيل اهللا صائما قائما 

  رواه البزار من رواية ليث بن أيب سليم 
وروى الطرباين عن عوف بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كان  -  ٣٠٢٣

  هن فله اجلنة له ثالث بنات أو ثالث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى اهللا في
  رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود إال أنه قال فأدهبن وأحسن إليهن وزوجهن فله اجلنة 



  وابن حبان يف صحيحه 
ويف رواية للترمذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يكون الحدكم ثالث بنات أو ثالث أخوات 

  فيحسن إليهن إال دخل اجلنة 
  م اختالف ذكرته يف غري هذا الكتاب قال احلافظ ويف أسانيده

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت له أنثى فلم  -  ٣٠٢٤
  يئدها ومل يهنها ومل يؤثر ولده يعين الذكور عليها أدخله اهللا اجلنة 

  باس وقال احلاكم صحيح اإلسناد رواه أبو داود واحلاكم كالمها عن ابن حدير وهو غري مشهور عن ابن ع
   ٨قوله مل يئدها أي مل يدفنها حية وكانوا يدفنون البنات أحياء ومنه قوله تعاىل وإذا املوءودة سئلت التكوير 

وعن املطلب بن عبد اهللا املخزومي رضي اهللا عنه قال دخلت على أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت بلى يا أمه  فقالت يا بين أال أحدثك مبا

قالت مسعت رسول اهللا يقول من أنفق على ابنتني أو أختني أو ذوايت قرابة حيتسب النفقة عليهما حىت يغنيهما 
  من فضل اهللا أو يكفيهما كانتا له سترا من النار 

  مل يترك ومشاه بعضهم وال يضر يف املتابعات رواه أمحد والطرباين من رواية حممد بن أيب محيد املدين و
سلم من كن له ثالث بنات يؤويهن  -  ٣٠٢٦ وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ويرمحهنئ ويكفلهن وجبت له اجلنة ألبتة 
  قيل يا رسول اهللا فإن كانتا اثنتني قال وإن كانتا اثنتني 

  ل واحدة لقال واحدة قال فرأى بعض القوم أن لو قا
  رواه أمحد بإسناد جيد والبزار والطرباين يف األوسط وزاد ويزوجهن 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كن له ثالث بنات فصرب على  -  ٣٠٢٧
  اهللا قال واثنتان  ألوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله اهللا اجلنة برمحته إياهن فقال رجل واثنتان يا رسول

  قال رجل يا رسول اهللا وواحدة قال وواحدة 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد ويأيت باب يف كفالة اليتيم والنفقة على املسكني واألرملة إن شاء اهللا 

  الترغيب يف األمساء احلسنة وما جاء يف النهي عن األمساء القبيحة وتغيريها  - ٦
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم تدعون يوم القيامة وعن أيب الدرداء  -  ٣٠٢٨

  بأمسائكم وأمساء آبائكم فحسنوا أمساءكم 
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه كالمها عن عبد اهللا بن أيب زكريا عنه وعبد اهللا بن أيب زكريا ثقة عابد 

  كنه مل يسمع من أيب الدرداء واسم أيب زكريا إياس بن يزيد قال الواقدي كان يعدل بعمر بن عبد العزيز ل
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب األمساء إىل اهللا تعاىل  -  ٣٠٢٩

  عبد اهللا وعبد الرمحن 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 

رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  وعن أيب وهب اجلشمي وكانت له صحبة -  ٣٠٣٠



  تسموا بأمساء األنبياء وأحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن 
  وأصدقها حارث ومهام 

  وأقبحها حرب ومرة 
رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وإمنا كان حارث ومهام أصدق األمساء الن احلارث هو الكاسب واهلمام هو 

  لذي يهم مرة بعد أخرى وكل إنسان ال ينفك عن هذين ا
وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب الكالم إىل اهللا  -  ٣٠٣١

أربع سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ال يضرك بأيهن بدأت ال تسمني غالمك يسارا وال رباحا 
  ا وال أفلح فإنك تقول أمث هو فال يكون فيقول ال إمنا هن أربع فال تزيدن علي وال جنيح

رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي وابن ماجه خمتصرا ولفظه قال هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أن نسمي رقيقنا أربعة أمساء أفلح ونافع ورباح ويسار 

سلم قال إن أخنع اسم عند اهللا عز و  وعن أيب هريرة رضي اهللا -  ٣٠٣٢ عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  جل رجل تسمى ملك األمالك 

  زاد يف رواية ال ملك إال اهللا 
  قال سفيان مثل شاهنشاه وقال أمحد بن حنبل سألت أبا عمرو يعين الشيباين عن أخنع فقال أوضع 

  رواه البخاري ومسلم 

  وم القيامة وأخبثه رجل كان تسمى ملك األمالك ال ملك إال اهللا وملسلم أغيظ رجل على اهللا ي
  فصل 
  عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يغري االسم القبيح  -  ٣٠٣٣

رواه الترمذي وقال قال أبو بكر بن نافع ورمبا قال عمر بن علي يف هذا احلديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
  ى اهللا عليه و سلم مرسل ومل يذكر فيه عائشة النيب صل
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن ابنة لعمر كان يقال هلا عاصية فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه  -  ٣٠٣٤

  و سلم مجيلة 
  رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن 

  ري اسم عاصية قال أنت مجيلة ورواه مسلم باختصار قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غ
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن زينب بنت أيب سلمة كان امسها برة فقيل تزكي نفسها فسماها  -  ٣٠٣٥

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زينب 
  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغريهم 

بن عطاء رضي اهللا عنه قال مسيت ابنيت برة -  ٣٠٣٦ فقالت زينب بنت أيب سلمة إن  وعن حممد بن عمرو 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن هذا االسم ومسيت برة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزكوا 

  أنفسكم اهللا أعلم بأهل الرب منكم فقالوا مب نسميها فقال مسوها زينب 
  رواه مسلم وأبو داود 



ه و سلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان واحلكم وغراب قال أبو داود وغري رسول اهللا صلى اهللا علي
وحباب وشهاب فسماه هشاما ومسى حربا سلما ومسى املضطجع املنبعث وأرضا تسمى عفرة مساها خضرة 

  وشعب الضاللة مساه شعب 

  اهلدى وبين الزنية مساهم بين الرشدة ومسى بين مغوية بين رشدة 
  قال أبو داود تركت أسانيدها اختصارا 

قال اخلطايب أما العاصي فإمنا غريه كراهية ملعىن العصيان وإمنا مسة املؤمن الطاعة واالستسالم والعزيز إمنا غريه 
  ألن العزة هللا وشعار العبد الذلة واالستكانة 

  وعتلة معناها الشدة والغلظ ومنه قوهلم رجل عتل أي شديد غليظ 
  ومن صفة املؤمن اللني والسهولة 

  ه من الشطن وهو البعد من اخلري وهو اسم املارد اخلبيث من اجلن واإلنس وشيطان اشتقاق
  واحلكم هو احلاكم الذي ال يرد حكمه وهذه الصفة ال تليق إال باهللا تعاىل ومن أمسائه احلكم 

وغراب مأخوذ من الغرب وهو البعد مث هو حيوان خبيث املطعم أباح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قتله يف 
  ل واحلرم احل

  وحباب يعين بضم احلاء املهملة وختفيف الباء املوحدة نوع من احليات وروي أنه اسم شيطان 
والشهاب الشعلة من النار والنار عقوبة اهللا وأما عفرة يعين بفتح العني وكسر الفاء فهي نعت األرض اليت ال 

  تنبت شيئا 
  فسماها خضرة على معىن التفاؤل حىت ختضر 

  انتهى 
عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ١الترغيب يف تأديب األوالد  - ٧

  ألن يؤدب الرجل ولده خري له من أن يتصدق بصاع 
  رواه الترمذي من رواية ناصح عن مساك عنه وقال حديث حسن غريب 

  نكره عليه احلفاظ قال احلافظ ناصح هذا هو ابن عبد اهللا احمللمي واه وهذا مما أ
ا  -  ٣٠٣٧ وعن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال م

  حنل والد ولدا من حنل أفضل من أدب حسن 
  رواه الترمذي أيضا وقال حديث غريب وهذا عندي مرسل 

  حنل بفتح النون واحلاء املهملة أي أعطى ووهب 
  ماجه عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدهبم  وروى ابن -  ٣٠٣٨

  الترهيب أن ينتسب اإلنسان إىل غري أبيه أو يتوىل غري مواليه 
بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ادعى إىل غري أبيه  -  ٣٠٣٩ عن سعد 

  اجلنة عليه حرام وهو يعلم أنه غري أبيه ف
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد وأيب بكرة مجيعا 



وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس من رجل ادعى بغري  -  ٣٠٤٠
دعا  رجال بالكفر أو قال أبيه وهو يعلم إال كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن 

  عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليه 
  رواه البخاري ومسلم 

ا قال    حار باحلاء املهملة والراء أي رجع عليه م
وعن يزيد بن شريك بن طارق التميمي قال رأيت عليا رضي اهللا عنه على املنرب خيطب فسمعته  -  ٣٠٤١

 وما يف هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان اإلبل يقول ال واهللا ما عندنا من كتاب نقرؤه إال كتاب اهللا
ا بني عري إىل ثور فمن أحدث  وأشياء من اجلراحات وفيها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة حرام م

  فيها حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 

ا وذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة ال يقبل اهللا منه يوم القيامة عدال وال صرف
اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه يوم القيامة عدال وال صرفا ومن ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري 

  وال صرفا مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه يوم القيامة عدال 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٠٤٢
  كفى بامرىء تربؤ من نسب وإن دق وادعاء نسب ال يعرف 

  رواه أمحد والطرباين يف الصغري وعمرو يأيت الكالم عليه 
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ادعى إىل غري  -  ٣٠٤٣

ا  ا أو مسرية سبعني عام   أبيه مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من قدر سبعني عام
لصحيح وعبد رواه أمحد وابن ماجه إال أنه قال وإن رحيها ليوجد من مسرية مخسمائة عام ورجاهلما رجال ا

ا قيل فيه    الكرمي هو اجلزري ثقة احتج به الشيخان وغريمها وال يلتفت إىل م
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ادعى إىل غري أبيه أو  -  ٣٠٤٤

  توىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 
  وابن حبان يف صحيحه رواه أمحد وابن ماجه 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توىل إىل غري مواليه  -  ٣٠٤٥
  فليتبوأ مقعده من النار 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  وعن أنس رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ادعى إىل غري  -  ٣٠٤٦

  و انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا املتتابعة إىل يوم القيامة أبيه أ
  رواه أبو داود 

وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ادعى نسبا ال  -  ٣٠٤٧
  يعرف كفر باهللا أو انتفى من نسب وإن دق كفر باهللا 



  احلجاج بن أرطأة وحديث عمرو بن شعيب يعضده رواه الطرباين يف األوسط من رواية 
  ترغيب من مات له ثالثة من األوالد أو اثنان أو واحد فيما يذكر من جزيل الثواب 

ا من مسلم ميوت له ثالثة مل  -  ٣٠٤٨ عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
  إياهم يبلغوا احلنث إال أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته 

  رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه 
ويف رواية للنسائي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من احتسب ثالثة من صلبه دخل اجلنة فقامت امرأة 

  فقالت أو اثنان فقال أو اثنان 
  قالت املرأة يا ليتين قلت واحدة 

  صلبه دخل اجلنة  ورواه ابن حبان يف صحيحه خمتصرا من احتسب ثالثة من
  احلنث بكسر احلاء وسكون النون هو اإلمث والذنب واملعىن أهنم مل يبلغوا السن الذي تكتب عليهم فيه الذنوب 

وعن عتبة بن عبد السلمي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من  -  ٣٠٤٩
  ال تلقوه من أبواب اجلنة الثمانية من أيها شاء دخل مسلم ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إ

  رواه ابن ماجه بإسناد حسن 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ميوت ألحد من  -  ٣٠٥٠

  املسلمني ثالثة من الولد فتمسه النار إال حتلة القسم 
  ائي وابن ماجه رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنس

وملسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لنسوة من األنصار ال ميوت الحداكن ثالثة من الولد فتحتسبه 
  إال دخلت اجلنة 

  فقالت امرأة منهن أو اثنان يا رسول اهللا قال أو اثنان 
قد دفنت ثالثة فقال أدفنت ثالثة ويف أخرى له أيضا قال أتت امرأة بصيب هلا فقالت يا نيب اهللا ادع اهللا يل فل

  قالت نعم 
  قال لقد احتظرت حبظار شديد من النار 

احلظار بكسر احلاء املهملة وبالظاء املعجمة هو احلائط جيعل حول الشيء كالسور املانع ومعناه لقد احتميت 
  وحتصنت من النار حبمى عظيم وحصن حصني 

ا من مسلمني ميوت وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال مسعت رسو -  ٣٠٥١ ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م
  بينهما ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إال أدخلهما اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهم 

رواه ابن حبان يف صحيحه وهو يف املسند من حديث أم أنس بن مالك ويف النسائي بنحوه من حديث أيب 
  هريرة 

  جلنة فيقولون حىت تدخل آباؤنا فيقال هلم ادخلوا اجلنة أنتم وآباؤكم وزاد فيه قال يقال هلم ادخلوا ا
وعن أيب حسان رضي اهللا عنه قال قلت أليب هريرة إنه قد مات يل ابنان فما أنت حمدثي عن رسول  -  ٣٠٥٢

ه أو اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبديث يطيب أنفسنا عن موتانا قال نعم صغارهم دعاميص اجلنة يتلقى أحدهم أبا



قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فال يتناهى أو قال ينتهي حىت يدخله اهللا وأباه 
  اجلنة 

  رواه مسلم 
الدعاميص بفتح الدال مجع دعموص بضمها وهي دويبة صغرية يضرب لوهنا إىل السواد تكون يف الغدران إذا 

وسرعة حركته وقيل هو اسم للرجل الزوار للملوك الكثري الدخول  نشفت شبه الطفل هبا يف اجلنة لصغره
  عليهم واخلروج ال يتوقف على إذن 

منهم وال خياف أين ذهب من ديارهم شبه طفل اجلنة به لكثرة ذهابه يف اجلنة حيث شاء ال ميتنع من بيت فيها 
  وال موضع وهذا قول ظاهر واهللا أعلم 

والنون بعدمها فاء وتاء تأنيث هي حاشيته وطرفه الذي ال هدب له وقيل بل وصنفة الثوب بفتح الصاد املهملة 
  هي الناحية ذات اهلدب 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت  -  ٣٠٥٣
  ا علمك اهللا يا رسول اهللا ذهب الرجال حبديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتك فيه تعلمنا مم

  قال اجتمعن يوم كذا وكذا يف موضع كذا وكذا 
ا منكن من امرأة تقدم ثالثة من الولد  سلم فعلمهن مما علمه اهللا مث قال م فاجتمعن فأتاهن النيب صلى اهللا عليه و 

  إال كانوا هلا حجابا من النار فقالت امرأة واثنني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واثنني 
  ه البخاري ومسلم وغريمها روا

وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من أثكل ثالثة من  -  ٣٠٥٤
  صلبه فاحتسبهم على اهللا يف سبيل اهللا عز و جل وجبت له اجلنة 

  رواه أمحد والطرباين ورواته ثقات 
هللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وعن عبد الرمحن بن بشري األنصاري رضي ا -  ٣٠٥٥

  مات له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث مل يرد النار إال عابر سبيل يعين اجلواز على الصراط 
  رواه الطرباين بإسناد ال بأس به وله شواهد كثرية 

ثا مسعته من رسول اهللا وعن أيب أمامة عن عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه قال قلت له حدثنا حدي -  ٣٠٥٦
سلم ليس فيه انتقاص وال وهم    صلى اهللا عليه و 

قال مسعته يقول من ولد له ثالثة أوالد يف اإلسالم فماتوا قبل أن يبلغوا احلنث أدخله اهللا اجلنة برمحته إياهم ومن 
  أنفق زوجني يف سبيل اهللا فإن للجنة مثانية أبواب يدخله اهللا من أي باب شاء من اجلنة 

  رواه أمحد بإسناد حسن 
وعن حبيبة أهنا كانت عند عائشة رضي اهللا عنها فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت دخل عليها  -  ٣٠٥٧

  فقال ما من مسلمني ميوت هلما ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إال جيء هبم يوم 

ون حىت تدخل آباؤنا فيقال هلم ادخلوا اجلنة القيامة حىت يوقفوا على باب اجلنة فيقال هلم ادخلوا اجلنة فيقول
  أنتم وآباؤكم 



  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن جيد 
وعن زهري بن علقمة رضي اهللا عنه قال جاءت امرأة من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٣٠٥٨

ابنان منذ دخلت يف اإلسالم سوى هذا سلم يف ابن هلا مات فكأن القوم عنفوها فقالت يا رسول اهللا قد مات يل 
  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم واهللا لقد احتظرت من النار حبظار شديد 

  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد صحيح وتقدم معىن احلظار 
ا من مسلمني ميوت  -  ٣٠٥٩ وعن احلارث بن أقيش رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

  ا أربعة أوالد إال أدخلهما اهللا اجلنة بفضل رمحته هلم
  قال رجل يا رسول اهللا وثالثة قال وثالثة 

  قال واثنان 
  رواه عبد اهللا ابن اإلمام أمحد يف زوائده وأبو يعلى بإسناد صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

ا من مسلمني يقدمان ث الثة مل يبلغوا احلنث إال أدخلهما اهللا اجلنة ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
  بفضل رمحته إياهم 

قالوا يا رسول اهللا وذوا اإلثنني قال وذوا اإلثنني إن من أميت من يدخل اجلنة بشفتاعته أكثر من مضر وإن من 
  أميت من يستعظم للنار حىت يكون إحدى زواياها 

 عليه و سلم قال ما من مسلمني ميوت هلما أربعة وعن أيب بردة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا -  ٣٠٦٠
  أفراط إال أدخلهما اهللا اجلنة بفضل رمحته 

  قالوا يا رسول اهللا وثالثة قال وثالثة 
  قالوا واثنان قال واثنان 

  قال وإن من أميت ملن يعظم للنار حىت يكون أحد زواياها وإن من أميت من يدخل اجلنة بشفاعته مثل مضر 
هللا ابن اإلمام أمحد ورواته ثقات وأراه حديث احلارث بن أقيش الذي قبله ويأيت بيان ذلك إن شاء رواه عبد ا

  اهللا 
وعن أيب ثعلبة األشجعي رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا مات يل ولدان يف اإلسالم فقال من  -  ٣٠٦١

ما كان بعد ذلك لقيين أبو هريرة فقال يل مات له ولدان يف اإلسالم أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته إيامها قال فل
  أنت الذي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الزائدين ما قال قلت نعم 

  قال ألن يكون قاله يل أحب إيل مما غلقت عليه محص وفلسطني 
  رواه أمحد والطرباين ورواة أمحد ثقات 

  ورة بالشام وقد تفتح الفاء فلسطني بكسر الفاء وفتح الالم وسكون السني املهملة ك
وعن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من مات له ثالثة من  -  ٣٠٦٢

  الولد فاحتبسهم دخل اجلنة 
  قال قلنا يا رسول اهللا واثنان قال واثنان 

  قال حممود يعين ابن لبيد فقلت جلابر أراكم لو قلتم واحدا لقال واحدا 



  وأنا أظن ذلك  قال
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه 

وعن قرة بن إياس رضي اهللا عنه أن رجال كان يأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعه ابن له فقال  -  ٣٠٦٣
النيب صلى اهللا عليه و سلم حتبه قال نعم يا رسول اهللا أحبك اهللا كما أحبه ففقده النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فالن بن فالن قالوا يا رسول اهللا مات فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم البيه أال حتب أن ال تأيت فقال ما فعل 
  بابا من أبواب اجلنة إال وجدته ينتظرك فقال رجل يا رسول اهللا أله خاصة أم لكلنا قال بل لكلكم 

  ة رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح وابن حبان يف صحيحه باختصار قول الرجل أله خاص
  إىل آخره 

سلم إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه فيهم رجل له  ويف رواية للنسائي قال كان نيب اهللا صلى اهللا عليه و 
ابن صغري يأتيه من خلف ظهره فيقعده بني يديه فهلك فامتنع الرجل أن حيضر احللقة لذكر ابنه ففقده النيب 

ال أرى فالنا قال ا يل  سلم فقال م وا يا رسول اهللا بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النيب صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه و 
يه مث قال يا فالن أميا كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك أو ال  و سلم فسأله عن بنيه فأخربه أنه هلك فعزاه عل

  تأيت إىل باب من أبواب اجلنة إال وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك 
  اب اجلنة فيفتحها هلو أحب إيل قال فذاك لك قال يا نيب اهللا بل يسبقين إىل ب

سلم ما من مسلمني يتوىف هلما ثالثة  -  ٣٠٦٤ وعن معاذ رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  من الولد إال أدخلهما اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهم قالوا يا رسول اهللا أو اثنان قال أو اثنان 

نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إىل اجلنة إذا احتسبته رواه أمحد والطرباين  قالوا أو واحد مث قال والذي
  وإسناد أمحد حسن أو قريب من احلسن 

ا بقي بعد القطع فهو السرة  ا تقطعه القابلة وم   السرر بسني مهملة وراء مكررة حمركا هو م
و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا وعن أيب سلمى رضي اهللا عنه راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه  -  ٣٠٦٥

عليه و سلم يقول بخ بخ وأشار بيده خلمس ما أثقلهن يف امليزان سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 
  والولد الصاحل يتوىف للمرء املسلم فيحتسبه 

ثوبان وحسن إسناده رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم ورواه البزار من حديث 
  والطرباين من حديث سفينة ورجاله رجال الصحيح وتقدم 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان له فرطان  -  ٣٠٦٦
  من أميت أدخله اهللا هبما اجلنة فقالت له عائشة فمن كان له فرط فقال ومن كان له فرط يا موفقة 

  فمن مل يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط أميت لن يصابوا مبثلي  قالت
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

  الفرط بفتح الفاء والراء هو الذي يدرك من األوالد الذكور واإلناث ومجعه أفراط 
ن قدم ثالثة وروي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م -  ٣٠٦٧

  من الولد مل يبلغوا احلنث كانوا له حصنا حصينا من النار فقال أبو ذر قدمت اثنني قال واثنني 



  قال أيب بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا 
  رواه ابن ماجه 

عبد وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا مات ولد ل -  ٣٠٦٨
قال اهللا عز و جل ملالئكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم مثرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا 

  قال عبدي فيقولون محدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة ومسوه بيت احلمد 
  رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال حديث حسن غريب 

  ة على زوجها والعبد على سيده الترهيب من إفساد املرأ
عن بريدة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس منا من حلف باألمانة ومن  -  ٣٠٦٩

  خبب على امرىء زوجته أو مملوكه فليس منا 
  رواه أمحد بإسناد صحيح واللفظ له والبزار وابن حبان يف صحيحه 

  باء املوحدة األوىل معناه خدع وأفسد خبب بفتح اخلاء املعجمة وتشديد ال
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس منا من خبب امرأة على  -  ٣٠٧٠

  زوجها أو عبدا على سيده 
رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه والنسائي وابن حبان يف صحيحه ولفظه من خبب عبدا على أهله فليس منا 

ا ومن أفسد ا   مرأة على زوجها فليس من
رواه الطرباين يف الصغري واألوسط بنحوه من حديث ابن عمر ورواه أبو يعلى والطرباين يف األوسط من حديث 

  ابن عباس ورواة أيب يعلى كلهم ثقات 
اء مث  -  ٣٠٧١ سلم قال إن إبليس يضع عرشه على امل وعن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 
ا صنعت شيئا مث يبعث س راياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة جييء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول م

  جييء أحدهم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه 
  رواه مسلم وغريه 

  ترهيب املرأة أن تسأل زوجها الطالق من غري بأس  - ١١
ان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أميا امرأة سألت زوجها طالقها من غري عن ثوب -  ٣٠٧٢

  ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي يف حديث قال وإن املختلعات هن 

  غري بأس فتجد ريح اجلنة أو قال رائحة اجلنة  املنافقات وما من امرأة تسأل زوجها الطالق من

  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبغض احلالل إىل اهللا الطالق 
  رواه أبو داود وغريه 

يه عن حمارب بن دثار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسل مل يذكر فيه ابن عمر واهللا  قال اخلطايب واملشهور ف
  أعلم 
  ترهيب املرأة أن خترج من بيتها متعطرة متزينة  - ١٢



عن أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل عني زانية واملرأة إذا استعطرت  -  ٣٠٧٤
  فمرت باجمللس كذا وكذا يعين زانية 

  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح 
وابن حبان يف صحيحيهم ولفظهم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أميا امرأة ورواه النسائي وابن خزمية 

  استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهي زانية وكل عني زانية 
  رواه احلاكم أيضا وقال صحيح اإلسناد 

ن يا وعن موسى بن يسار رضي اهللا عنه قال مرت بأيب هريرة امرأة ورحيها تعصف فقال هلا أين تريدي -  ٣٠٧٥
  أمة اجلبار قالت إىل املسجد 

  قال وتطيبت قالت نعم 
ال يقبل اهللا من امرأة صالة خرجت  قال فارجعي فاغتسلي فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إىل املسجد ورحيها تعصف حىت ترجع فتغتسل 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

 املسجد ونفى قبول صالهتا إن صلت قبل أن تغتسل إن صح قال باب إجياب الغسل على املطيبة للخروج إىل
  اخلرب 

قال احلافظ إسناده متصل ورواته ثقات وعمرو بن هاشم البريويت ثقة وفيه كالم ال يضر ورواه أبو داود وابن 
ماجه من طريق عاصم بن عبيد اهللا العمري وقد مشاه بعضهم وال حيتج به وإمنا أمرت بالغسل لذهاب رائحتها 

  اهللا أعلم و
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا امرأة أصابت  -  ٣٠٧٦

  خبورا فال تشهدن معنا العشاء 
  قال أبو نقل اآلخرة 

رواه أبو داود والنسائي وقال ال أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة عن بشر بن سعيد على قوله عن أيب هريرة 
  يعقوب بن عبد اهللا بن األشج  وقد خالفه

  رواه عن زينب الثقفية مث ساق حديث بشر عن زينب من طرق به 
وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس يف املسجد  -  ٣٠٧٧

أيها الناس اهنوا نساءكم  دخلت امرأة من مزينة ترفل يف زينة هلا يف املسجد فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا
  عن لبس الزينة والتبختر يف املسجد فإن بين إسرائيل مل يلعنوا حىت لبس نساؤهم الزينة وتبختروا يف املسجد 

  رواه ابن ماجه 
  قال احلافظ وتقدم يف كتاب الصالة مجلة أحاديث يف صالهتن يف بيوهتن 

   الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بني الزوجني - ١٣
عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من شر الناس عند اهللا  -  ٣٠٧٨

  منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه مث ينشر أحدمها سر صاحبه 



   ينشر سرها ويف رواية إن من أعظم األمانة عند اهللا يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه مث
  رواه مسلم وأبو داود وغريمها 

سلم والرجال  -  ٣٠٧٩ وعن أمساء بنت يزيد رضي اهللا عنها أهنا كانت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
والنساء قعود عنده فقال لعل رجال يقول ما فعل بأهله ولعل امرأة خترب مبا فعلت مع زوجها فأرم القوم فقلت 

إهنم ليفعلون وإهنن ليفعلن قال فال تفعلوا فإمنا مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها إي واهللا يا رسول اهللا 
  والناس ينظرون 

  رواه أمحد من رواية شهر بن حوشب 
  أرم القوم بفتح الراء وتشديد امليم أي سكتوا وقيل سكتوا من خوف وحنوه 

ه و سلم قال أال عسى أحدكم أن خيلو بأهله وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا علي
يغلق بابا مث يرخي سترا مث يقضي حاجته مث إذا خرج حدث أصحابه بذلك أال عسى إحداكن أن تغلق باهبا 

وترخي سترها فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها فقالت امرأة سفعاء اخلدين واهللا يا رسول اهللا إهنن ليفعلن 
وا فإمنا مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها مث وإهنم ليفعلون قال فال تفعل

  انصرف وتركها 
طفاوة ومل يسمه عن أيب  رواه البزار وله شواهد تقويه وهو عند أيب داود مطوال بنحوه من حديث شيخ من 

  هريرة 
سلم قال السباع حرام وعن أيب سعيد اخلدري أيضا رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٠٨١   عليه و 

  قال ابن هليعة يعين به الذي يفتخر باجلماع 
  رواه أمحد وأبو يعلى والبيهقي كلهم من طرق دراج عن أيب اهليثم وقد صححها غري واحد 

  السباع بكسر السني املهملة بعدها باء موحدة هو املشهور وقيل بالشني املعجمة 
اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اجمللس باألمانة إال وعن جابر بن عبد اهللا رضي  -  ٣٠٨٢

  ثالث جمالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغري حق 
  رواه أبو داود من رواية ابن أخي جابر بن عبد اهللا وهو جمهول وفيه أيضا عبد اهللا بن نافع الصائغ 

  روى له مسلم وغريه وفيه كالم 
ه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا حدث رجل رجال حبديث مث التفت وعن -  ٣٠٨٣

  فهو أمانة 
  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن إمنا نعرفه من حديث ابن أيب ذئب 

  قال احلافظ ابن عطاء املدين وال مينع من حتسني اإلسناد واهللا أعلم 

  يف لبس األبيض من الثياب كتاب اللباس والزينة الترغيب

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإهنا من خري 
  ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم 



  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان يف صحيحه 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم البسوا البياض فإهنا أطهر وأطيب  وعن مسرة رضي اهللا عنه قال قال رسول -  ٣٠٨٥

  وكفنوا فيها موتاكم 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

وروي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحسن ما زرمت اهللا  -  ٣٠٨٦
  و جل به يف قبوركم ومساجدكم البياض  عز

  رواه ابن ماجه 
  الترغيب يف القميص والترهيب من طوله وطول غريه مما يلبس وجره خيالء وإسباله يف الصالة وغريها 

سلم القميص  -  ٣٠٨٧   عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت كان أحب الثياب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ئي والترمذي وحسنه واحلاكم وصححه وابن ماجه رواه أبو داود والنسا

سلم من القميص    ولفظه وهو رواية أليب داود مل يكن ثوب أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما أسفل من الكعبني من اإلزار  -  ٣٠٨٨

  ففي النار 
  ي رواه البخاري والنسائ

ويف رواية النسائي إزرة املؤمن إىل عضلة ساقه مث إىل نصف ساقه مث إىل كعبه وما حتت الكعبني من اإلزار ففي 
  النار 

ا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اإلزار فهو يف  -  ٣٠٨٩ وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال م
  القميص 

  رواه أبو داود 
ن رضي اهللا عنه عن أبيه قال سألت أبا سعيد عن اإلزار فقال على اخلبري وعن العالء بن عبد الرمح -  ٣٠٩٠

  هبا سقطت 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أزرة املؤمن إىل نصف الساق وال حرج أو قال ال جناح عليه فيما بينه 

  ه يوم القيامة وبني الكعبني وما كان أسفل من ذلك فهو يف النار ومن جر إزاره بطرا مل ينظر اهللا إلي
  رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال محيد كأنه يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلزار إىل نصف الساق  -  ٣٠٩١
يما يف أسفل من ذلك    فشق عليهم فقال أو إىل الكعبني ال خري ف

  يح رواه أمحد ورواته رواة الصح
وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلي  -  ٣٠٩٢

إزار يتقعقع فقال من هذا فقلت عبد اهللا بن عمر قال إن كنت عبد اهللا فارفع إزارك فرفعت إزاري إىل نصف 
  الساقني فلم تزل أزرته حىت مات 



  رواه أمحد ورواته ثقات 
  عن أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم و -  ٣٠٩٣

  القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 
  قال فقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث مرات 

سلعته باحللف الكاذب قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول اهللا قال املسبل واملنان وا   ملنفق 
  ويف رواية املسبل إزاره 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
  املسبل هو الذي يطول ثوبه ويرسله إىل األرض كأنه يفعل ذلك جتربا واختياال 

والقميص  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلسبال يف اإلزار -  ٣٠٩٤
  والعمامة من جر شيئا خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة 

  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد العزيز بن أيب رواد واجلمهور على توثيقه 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينظر اهللا يوم القيامة  -  ٣٠٩٥

  من جر ثوبه خيالء  إىل
  رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 

سلم قال ال ينظر اهللا يوم القيامة إىل  -  ٣٠٩٦ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  من جر إزاره بطرا 

  الء رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه إال أنه قال من جر ثوبه من اخلي
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من جر ثوبه خيالء مل ينظر  -  ٣٠٩٧

  اهللا إليه يوم القيامة فقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يا رسول اهللا إن إزاري 

  خيالء  يسترخي إال أن أتعاهده فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك لست ممن يفعله
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

سلم بأذين هاتني يقول من جر إزاره ال يريد بذلك إال  ولفظ مسلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  املخيلة فإن اهللا عز و جل ال ينظر إليه يوم القيامة 

  دودا هو الكرب والعجب اخليالء بضم اخلاء املعجمة وكسرها أيضا وبفتح الياء املثناة حتت مم
  واملخيلة بفتح امليم وكسر اخلاء املعجمة من االختيال وهو الكرب واستحقار الناس 

وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ حبجزة سفيان  -  ٣٠٩٨
  ني بن أيب سهل فقال يا سفيان ال تسبل إزارك فإن اهللا ال حيب املسبل

  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 
قال احلافظ ويأيت إن شاء اهللا تعاىل يف طالقة الوجه حديث أيب جري اهلجيمي وفيه وإياك وإسبال اإلزار فإنه من 

  املخيلة وال حيبها اهللا 
مدا القرشي وعن هبيب بن مغفل بضم امليم وسكوناملعجمة وكسر الفاء رضي اهللا عنه أنه رأى حم -  ٣٠٩٩



  قام فجر إزاره فقال هبيب مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من وطئه خيالء وطئه يف النار 
  رواه أمحد بإسناد جيد وأبو يعلى والطرباين 

ا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأقبل رجل من قريش خيطر  -  ٣١٠٠ وروي عن بريدة رضي اهللا عنه قال كن
  قام عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا بريدة هذا ال يقيم اهللا له يوم القيامة وزنا  يف حلة له فلما

  رواه البزار 
  وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣١٠١

  يس من ثواب أسرع من صلة الرحم وحنن جمتمعون فقال يا معشر املسلمني اتقوا اهللا وصلوا أرحامكم فإنه ل
  وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي 

وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح اجلنة يوجد من مسرية ألف عام واهللا ال جيدها عاق وال قاطع رحم وال شيخ 
  زان وال جار إزاره خيالء إمنا الكربياء هللا رب العاملني احلديث 

   األوسط رواه الطرباين يف
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من جر ثوبه  -  ٣١٠٢

  خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة وإن كان على اهللا كرميا 
  رواه الطرباين من رواية علي بن يزيد األهلاين 

اهللا عليه و سلم أنه قال أتاين جربيل عليه وروي عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى  -  ٣١٠٣
ال ينظر اهللا فيها إىل  السالم فقال يل هذه ليلة النصف من شعبان وهللا فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب 

  مشرك وال إىل مشاحن وال إىل قاطع رحم وال إىل عاق لوالديه وال إىل مدمن مخر 
  رواه البيهقي 

اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أسبل إزاره  وعن ابن مسعود رضي -  ٣١٠٤
  يف صالته خيالء فليس من اهللا يف حل وال حرام 

ا على ابن مسعود    رواه أبو داود وقال ورواه مجاعة موقوف
عليه  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال بينما رجل يصلي مسبال إزاره فقال له رسول اهللا صلى اهللا -  ٣١٠٥

و سلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ مث جاء مث قال له اذهب فتوضأ فقال له رجل آخر يا رسول اهللا ما لك 
  أمرته أن يتوضأ مث سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن اهللا ال يقبل صالة رجل مسبل 

ن أيب هريرة مرسلة وإن كان غريه رواه أبو داود وأبو جعفر املدين إن كان حممد بن علي بن احلسني فروايته ع
  فال أعرفه 

  الترغيب يف كلمات يقوهلن من لبس ثوبا جديدا  - ٣
ا فقال  -  ٣١٠٦   عن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكل طعام

ذنبه ومن لبس ثوبا جديدا احلمد هللا الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من 
  فقال احلمد هللا الذي كساين هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

  رواه أبو داود واحلاكم ومل يقل وما تأخر 



  وقال صحيح اإلسناد وروى الترمذي وابن ماجه شطره األول وقال الترمذي حديث حسن غريب 
ظيم رواه هؤالء األربعة من طريق عبد الرحيم أيب مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه وعبد قال احلافظ عبد الع

  الرحيم وسهل يأيت الكالم عليهما 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال لبس عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ثوبا جديدا فقال احلمد هللا  -  ٣١٠٧

 قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من الذي كساين ما أواري به عوريت وأجتمل به يف حيايت مث
لبس ثوبا جديدا فقال احلمد هللا الذي كساين ما أواري به عوريت وأجتمل به يف حيايت مث عمد إىل الثوب الذي 

  أخلق فتصدق به كان يف كنف اهللا ويف حفظ اهللا ويف ستر اهللا حيا وميتا 
بن ماجه واحلاكم كلهم من رواية أصبغ بن زيد عن أيب العالء رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث غريب وا

عنه وأبو العالء جمهول وأصبغ يأيت ذكره ورواه البيهقي وغريه من طريق عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم عنه فذكره وقال فيه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من لبس ثوبا أحسبه قال جديدا 

حني يبلغ ترقوته مثل ذلك مث عمد إىل ثوبه اخللق فكساه مسكينا مل يزل يف جوار اهللا ويف ذمة اهللا ويف فقال 
  كنف اهللا حيا وميتا ما بقي من الثوب سلك 

ال أدري    زاد يف بعض رواياته قال يس فقلت لعبيد اهللا من أي الثوبني قال 
لى اهللا عليه و سلم ما أنعم اهللا على عبد نعمة وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا ص -  ٣١٠٨

فعلم أهنا من اهللا إال كتب اهللا له شكرها قبل أن حيمده عليها وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إال كتب اهللا له 
ا اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فلبسه فحمد اهللا عز و جل إال مل يبلغ ركبتيه  مغفرة قبل أن يستغفره وم

  غفر اهللا له حىت ي
  رواه ابن أيب الدنيا واحلاكم والبيهقي وقال احلاكم رواته ال أعلم فيهم جمروحا كذا قال 

  الترهيب من لبس النساء الرقيق من الثياب اليت تصف البشرة 
عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يكون يف  -  ٣١٠٩

آخر أميت رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب املساجد نساؤهم كاسيات عاريات على 
البخت العجاف العنوهن فإهنن ملعونات لو كان وراءكم أمة من األمم خدمتهن نساؤكم رؤوسهن كأسنمة 

  كما خدمكم نساء األمم قبلكم 
  رواه ابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

ار مل أرمها عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنفان من أهل الن -  ٣١١٠
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا الناس ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة 

  البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا 
  رواه مسلم وغريه 

سلم  وعن عائشة رضي اهللا عنها أن أمساء بنت أيب بكر دخلت -  ٣١١١ على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل 

  يصلح أن يرى منها إال هذا 



  وأشار إىل وجهه وكفيه 
  رواه أبو داود وقال هذا مرسل وخالد بن دريك مل يدرك عائشة 

  لبسهم احلرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء يف تركهما  ترهيب الرجال من
عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تلبسوا احلرير فإنه  -  ٣١١٢

  من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

  زبري من لبسه يف الدنيا مل يدخل اجلنة وزاد وقال ابن ال
   ٣٢قال اهللا تعاىل ولباسهم فيها حرير احلج 

وعنه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إمنا يلبس احلرير من ال خالق  -  ٣١١٣
  له 

  رواه البخاري وابن ماجه والنسائي يف رواية من ال خالق له يف اآلخرة 
ن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من لبس احلرير يف الدنيا وع -  ٣١١٤

  مل يلبسه يف اآلخرة وإن دخل اجلنة لبسه أهل اجلنة ومل يلبسه 
  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

لى اهللا عليه و سلم من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ص -  ٣١١٥
  يف اآلخرة 

  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه 
وعن علي رضي اهللا عنه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ حريرا فجعله يف ميينه  -  ٣١١٦

  وذهبا فجعله يف مشاله مث قال إن هذين حرام على ذكور أميت 
  النسائي رواه أبو داود و

سلم قال من لبس احلرير يف الدنيا مل  -  ٣١١٧ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يلبسه يف اآلخرة ومن شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرهبا يف اآلخرة ومن شرب يف آنية الذهب والفضة مل يشرب 

  وآنية أهل اجلنة هبا يف اآلخرة مث قال لباس أهل اجلنة وشراب أهل اجلنة 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

سلم فروج حرير فلبسه مث  -  ٣١١٨ وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  صلى فيه مث انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له مث قال ال ينبغي هذا للمتقني 

  رواه البخاري ومسلم 

  وتشديد الراء وضمها وباجليم هو القباء الذي شق من خلفه  والفروج بفتح الفاء
وعن أيب رقية رضي اهللا عنه قال مسعت مسلمة بن خملد وهو على املنرب خيطب الناس يقول يا أيها  -  ٣١١٩

الناس أما لكم يف العصب والكتان ما يغنيكم عن احلرير وهذا رجل خيرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بة فقام عقبة بن عامر وأنا أمسع فقال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كذب علي قم يا عق



متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأشهد أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من لبس احلرير يف الدنيا 
  حرمه أن يلبسه يف اآلخرة 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  لعني وسكون الصاد مهملتني هو ضرب من الربود العصب بفتح ا
سلم أن نشرب يف آنية الذهب  -  ٣١٢٠ وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس احلرير والديباج وأن جنلس عليه 
  رواه البخاري 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يستمتع باحلرير من وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسو -  ٣١٢١
  يرجو أيام اهللا 

  رواه أمحد وفيه قصة 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إمنا يلبس احلرير يف  -  ٣١٢٢

نبيهم فيجعلون حريرا يف ثياهبم  الدنيا من ال يرجو أن يلبسه يف اآلخرة قال احلسن فما بال أقوام يبلغهم هذا عن
  وبيوهتم 

  رواه أمحد من طريق مبارك بن فضالة عن احلسن عنه 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استحلت أميت مخسا فعليهم  -  ٣١٢٣

لرجال بالرجال والنساء الدمار إذا ظهر التالعن وشربوا اخلمور ولبسوا احلرير واختذوا القينات واكتفى ا
  بالنساء 

  رواه البيهقي عقيب حديث مث قال إسناده وإسناد ما قبله غري قوي غري أنه إذا ضم بعضه إىل بعض أخذ قوة 
وعن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان قال استأذن سعد رضي اهللا عنه على ابن عامر وحتته مرافق من  -  ٣١٢٤

  على مطرف من خز حرير فأمر هبا فرفعت فدخل عليه وهو 

فقال له استأذنت وحتيت مرافق من حرير فأمرت هبا فرفعت فقال له نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن مل تكن ممن 
واهللا ألن أضطجع على مجر الغضا أحب إيل أن  ٠٢قال اهللا أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا األحقاف 

  أضطجع عليها 
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 

  املرافق بفتح امليم مجع مرفقة بكسرها وفتح الفاء وهي شيء يتكأ عليه شبيه باملخدة 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبة جميبة حبرير فقال  -  ٣١٢٥

  طوق من نار يوم القيامة 
  رواه البزار والطرباين يف األوسط ورواته ثقات 

يم وفتح اجليم بعدمها ياء مثناة حتت مفتوحة مث باء موحدة أي هلا جيب بفتح اجليم من حرير وهو جميبة بضم امل
  الطوق 
وعن جويرية رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لبس ثوب حرير يف  -  ٣١٢٦



  الدنيا ألبسه اهللا عز و جل يوما أو ثوبا من النار يوم القيامة 
  من لبس ثوب حرير يف الدنيا ألبسه اهللا يوم القيامة ثوب مذلة من النار أو ثوبا من النار  ويف رواية

  رواه أمحد والطرباين ويف إسناده جابر اجلعفي 
ورواه البزار عن حذيفة موقوفا من لبس ثوب حرير ألبسه اهللا يوما من نار ليس من أيامكم ولكن من أيام اهللا 

  الطوال 
مة رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان يؤمن باهللا واليوم وعن أيب أما -  ٣١٢٧

  اآلخر فال يلبس حريرا وال ذهبا 
  رواه أمحد ورواته ثقات 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مات من أميت وهو  -  ٣١٢٨
  هبا يف اجلنة ومن مات من أميت وهو يتحلى بالذهب حرم اهللا عليه لباسه يف اجلنة يشرب اخلمر حرم اهللا عليه شر

  رواه أمحد ورواته ثقات والطرباين 

سلم رأى خامتا من ذهب يف يد رجل فنزعه  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وطرحه وقال يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيطرحها يف يده 

  و سلم خذ خامتك انتفع به فقال ال واهللا ال آخذه وقد طرحه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه مسلم 

يه  -  ٣١٣٠ وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن رجال قدم من جنران إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعل
  ه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال إنك جئتين ويف يدك مجرة من نار خامت من ذهب فأعرض عن

  رواه النسائي 
ال تلبسوا نساءكم احلرير  -  ٣١٣١ وعن خليفة بن كعب رضي اهللا عنه قال مسعت ابن الزبري خيطب ويقول 

سوا احلرير فإنه من فإين مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تلب
  لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة 
  رواه البخاري ومسلم والنسائي 

  وزاد يف رواية ومن مل يلبسه يف اآلخرة مل يدخل اجلنة 
   ٣٢قال اهللا تعاىل ولباسهم فيها حرير احلج 

أهل احللية واحلرير وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان مينع  -  ٣١٣٢
حلية اجلنة وحريرها فال تلبسوها يف الدنيا    ويقول إن كنتم حتبون 

  رواه النسائي واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا عز و جل من ترك اخلمر  -  ٣١٣٣

  قدس ومن ترك احلرير وهو يقدر عليه ألكسونه إياه يف حظرية القدس وهو يقدر عليه ألسقينه منه يف حظرية ال
  رواه البزار بإسناد حسن ويأيت يف باب شرب اخلمر أحاديث حنو هذا إن شاء اهللا تعاىل 



وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن يسقيه اهللا اخلمر يف اآلخرة 
  الدنيا ومن سره أن يكسوه اهللا احلرير يف اآلخرة فليتركه يف الدنيا فليتركها يف 

  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات إال شيخه املقدام بن داود وقد وثق وله شواهد 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ويل للنساء من األمحرين الذهب  -  ٣١٣٥

  واملعصفر 
  ابن حبان يف صحيحه رواه 

سلم أريت أين دخلت اجلنة فإذا  -  ٣١٣٦ وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أعايل أهل اجلنة فقراء املهاجرين وذراري املؤمنني وإذا ليس فيها أحد أقل من األغنياء والنساء فقيل يل أما 

  ون وأما النساء فأهلاهن األمحران الذهب واحلرير احلديث األغنياء فإهنم على الباب حياسبون وميحص
  رواه أبو الشيخ ابن حبان وغريه من طريق عبيد اهللا بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عنه 

وتقدم حديث أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يبيت قوم من هذه األمة  -  ٣١٣٧
فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير وليصيبنهم خسف وقذف حىت يصبح  على طعم وشرب وهلو ولعب

الناس فيقولون خسف الليلة ببين فالن وخسف الليلة بدار فالن ولريسلن عليهم حجارة من السماء كما 
أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور ولترسلن عليهم الريح العقيم اليت أهلكت عادا على قبائل 

دور بشرهبم اخلمر ولبسهم احلرير واختاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم وخصلة نسيها فيها وعلى 
  جعفر 

  رواه أمحد والبيهقي 
وعن عبد الرمحن بن غنم األشعري قال حدثين أبو عامر وأبو مالك األشعري واهللا ميني أخرى ما  -  ٣١٣٨

كونن من أميت أقوام يستحلون اخلمر واحلرير وذكر كذبين أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لي
  كالما قال ميسخ منهم قردة وخنازير إىل يوم القيامة 

  رواه البخاري تعليقا وأبو داود واللفظ له 

  الترهيب من تشبه الرجل باملرأة واملرأة بالرجل يف لباس أو كالم أو حركة أو حنو ذلك 
لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املتشبهني من الرجال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  -  ٣١٣٩

  بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال 
رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطرباين وعنده أن امرأة مرت على رسول اهللا صلى 

سلم متقلدة قوسا فقال لعن اهللا املتشبهات من النساء بالر   جال واملتشبهني من الرجال بالنساء اهللا عليه و 
  ويف رواية البخاري لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املخنثني من الرجال واملترجالت من النساء 

املخنث بفتح النون وكسرها من فيه اخنناث وهو التكسر والتثين كما يفعله النساء ال الذي يأيت الفاحشة 
  الكربى 
اهللا عنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرجل يلبس لبسة املرأة وعن أيب هريرة رضي  -  ٣١٤٠

  واملرأة تلبس لبسة الرجل 



  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
له يف احلل وعن رجل من هذيل قال رأيت عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ومنز -  ٣١٤١

ومسجده يف احلرم قال فبينا أنا عنده رأى أم سعيد بنت أيب جهل متقلدة قوسا وهي متشي مشية الرجل فقال 
سلم يقول ليس منا  عبد اهللا من هذه فقلت هذه أم سعيد بنت أيب جهل فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  رجال من تشبه بالرجال من النساء وال من تشبه بالنساء من ال
  رواه أمحد واللفظ له ورواته ثقات إال الرجل املبهم ومل يسم والطرباين خمتصرا وأسقط املبهم فلم يذكره 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خمنثي الرجال الذين  -  ٣١٤٢

  الفالة وحده  يتشبهون بالنساء واملترجالت من النساء املتشبهات بالرجال وراكب
  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح إال طيب بن حممد وفيه مقال واحلديث حسن 

سلم أربعة لعنوا يف الدنيا واآلخرة  -  ٣١٤٣ وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
هللا أنثى فتذكرت وتشبهت وأمنت املالئكة رجل جعله اهللا ذكرا فأنث نفسه وتشبه بالنساء وامرأة جعلها ا

  بالرجال والذي يضل األعمى ورجل حصور ومل جيعل اهللا حصورا إال حيىي بن زكريا 
  رواه الطرباين من طريق علي بن يزيد األهلاين ويف احلديث غرابة 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبخنث قد خضب يديه  -  ٣١٤٤
ا بال هذا قالوا يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إىل النقيع ورجليه ب احلناء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

  فقيل يا رسول اهللا أال تقتله فقال إين هنيت عن قتل املصلني 
  رواه أبو داود 

  قال وقال أبو أسامة 
  والنقيع ناحية من املدينة وليس بالبقيع يعين أنه بالنون ال بالباء 

ال احلافظ رواه أبو داود عن أيب يسار القرشي عن أيب هاشم عن أيب هريرة ويف متنه نكارة وأبو يسار هذا ال ق
أعرف امسه وقد قال أبو حامت الرازي ملا سئل عنه جمهول وليس كذلك فإنه قد روى عنه األوزاعي والليث 

  فكيف يكون جمهوال واهللا أعلم 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يدخلون اجلنة  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما -  ٣١٤٥

  العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء 
  رواه النسائي والبزار يف حديث يأيت يف العقوق إن شاء اهللا واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد 

  أهله ويقرهم عليها  الديوث بفتح الدال وتشديد الياء املثناة حتت هو الذي يعلم الفاحشة يف
بن ياسر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال يدخلون  -  ٣١٤٦   وعن عمار 

  اجلنة أبدا الديوث والرجلة من النساء ومدمن اخلمر 
  قالوا يا رسول اهللا أما مدمن اخلمر فقد عرفناه فما الديوث قال الذي ال يبايل من دخل على أهله 

  فما الرجلة من النساء قال اليت تشبه بالرجال قلنا 
  رواه الطرباين ورواته ليس فيهم جمروح 



سلم وأصحابه  الترغيب يف ترك الترفع يف اللباس تواضعا واقتداء بأشرف اخللق حممد صلى اهللا عليه و 
  والترهيب من لباس الشهرة والفخر واملباهاة 

سلم قال من ترك اللباس تواضعا هللا عن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه أن رسو -  ٣١٤٧ ل اهللا صلى اهللا عليه و 
  وهو يقدر عليه دعاه اهللا يوم القيامة على رؤوس اخلالئق حىت خيريه من أي حلل اإلميان شاء يلبسها 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن واحلاكم يف موضعني من املستدرك وقال يف أحدمها صحيح اإلسناد 
  ريق أيب مرحوم وهو عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ ويأيت الكالم عليهما قال احلافظ روياه من ط

وعن رجل من أبناء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا  -  ٣١٤٨
سلم من ترك لبس ثوب مجال وهو يقدر عليه    صلى اهللا عليه و 

  حلل الكرامة  قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه اهللا
رواه أبو داود يف حديث ومل يسم ابن الصحايب ورواه البيهقي من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن 

  أبيه بزيادة 
وعن أيب أمامة بن ثعلبة األنصاري وامسه إياس رضي اهللا عنه قال ذكر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣١٤٩

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال تسمعون أال تسمعون إن البذاذة من عليه و سلم يوما عنده الدنيا فقال رسول 
اإلميان إن البذاذة من اإلميان يعين التفحل رواه أبو داود وابن ماجه كالمها من رواية حممد بن إسحاق وقد 

  تكلم أبو عمر النمري يف هذا احلديث 

اس برثاثة اهليئة وترك الزينة والرضا بالدون من البذاذة بفتح الباء املوحدة وذالني معجمتني هي التواضع يف اللب
  الثياب 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل حيب  -  ٣١٥٠

  املتبذل الذي ال يبايل ما لبس 
  رواه البيهقي 

ها فأخرجت إلينا كساء ملبدا من وعن أيب بردة رضي اهللا عنه قال دخلت على عائشة رضي اهللا عن -  ٣١٥١
اليت تسموهنا امللبدة إزارا عظيما مما يصنع باليمن وأقسمت باهللا لقد قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 

  هذين الثوبني 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أخصر منه 

  امللبد املرقع وقيل غري ذلك 
ي اهللا عنهما قال تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن منرة من وروي عن عبد اهللا بن عمر رض -  ٣١٥٢

  صوف تنسج له 
  رواه البيهقي 

وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل خشنا ولبس خشنا لبس الصوف  -  ٣١٥٣
  واحتذى املخصوف 

   عليه و سلم يسيغه إال جبرعة من ماء قيل للحسن ما اخلشن قال غليظ الشعري ما كان رسول اهللا صلى اهللا



رواه ابن ماجه واحلاكم واللفظ له كالمها من رواية يوسف بن أيب كثري عن نوح بن ذكوان وقال احلاكم 
  صحيح اإلسناد 

ذكوان قال أبو حامت ليس بشيء  ال يعرف ونوح بن    قال احلافظ يوسف 
عليه و سلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا -  ٣١٥٤

جلد محار ميت    كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعاله من 
رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب واحلاكم كالمها عن محيد األعرج عن عبد اهللا بن احلارث عن ابن 

  مسعود وقال احلاكم صحيح على شرط البخاري 

احلاكم أن محيدا األعرج هذا هو محيد بن قيس املكي وإمنا هو محيد بن علي وقيل ابن عمار  قال احلافظ توهم
  أحد املتروكني واهللا أعلم 

  الكمة بضم الكاف وتشديد امليم القلنسوة الصغرية 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم براءة من الكرب لبوس  -  ٣١٥٧
  وف وجمالسة فقراء املسلمني وركوب احلمار واعتقال العنز أو البعري الص

  رواه البيهقي وغريه 
وعن احلسن رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي يف مروط نسائه وكانت  -  ٣١٥٨

  أكسية من صوف مما يشترى بالستة والسبعة وكن نساؤه يتزرن هبا 
  ويف سنده لني  رواه البيهقي وهو مرسل

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليه مرط مرحل من شعر  - ٣١
  أسود 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
  املرط بكسر امليم وسكون الراء كساء يؤتزر به 

  قال أبو عبيد وقد تكون من صوف ومن خز 
  أي فيه صور رحال اجلمال ومرحل بفتح احلاء املهملة وتشديدها 

وعن احلسن رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي يف مروط نسائه وكانت  -  ٣١٥٨
  أكسية من صوف مما يشترى بالستة والسبعة وكن نساؤه يتزرن هبا 

  رواه البيهقي وهو مرسل ويف سنده لني 
 صلى اهللا عليه و سلم وعليه مرط مرحل من شعر وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت خرج رسول اهللا - ٣١

  أسود 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي 

  املرط بكسر امليم وسكون الراء كساء يؤتزر به 
  قال أبو عبيد وقد تكون من صوف ومن خز 

  ومرحل بفتح احلاء املهملة وتشديدها أي فيه صور رحال اجلمال 



قالت كان وساد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي يتكىء وعن عائشة أيضا رضي اهللا عنها  -  ٣١٥٩
  عليه من أدم حشوه ليف 

وعنها رضي اهللا عنها قالت إمنا كان فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي ينام عليه أدما حشوها  - ١٥
  ليف 

  روامها مسلم وغريه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكساين وعن عتبة بن عبد السلمي رضي اهللا عنه قال استكسيت  -  ٣١٦٠

  خيشتني فلقد رأيتين وأنا أكسى أصحايب 
  رواه أبو داود والبيهقي كالمها من رواية إمساعيل بن عياش 

اخليشة بفتح اخلاء املعجمة وسكون الياء املثناة حتت بعدمها شني معجمة هو ثوب يتخذ من مشاقة الكتان يغزل 
  ا وقوله وأنا أكسى أصحايب يعين أعظمهم وأعالهم كسوة غزال غليظا وينسج نسجا رقيق

وعن ابن بريدة قال قال يل أيب لو رأيتنا وحنن مع نبينا وقد أصابتنا السماء حسبت أن رحينا ريح  -  ٣١٦١
  الضأن 

  رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث صحيح 
  طر جييء من ثياهبم ريح الصوف انتهى ومعىن احلديث أنه كان ثياهبم الصوف وكان إذا أصاهبم امل

  ورواه الطرباين بإسناد صحيح أيضا حنوه 
  وزاد يف آخره إمنا لباسنا الصوف وطعامنا األسودان التمر واملاء 

وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال خرجت يف غداة شاتية جائعا وقد أوبقين الربد فأخذت  -  ٣١٦٢
أدخلته يف عنقي وحزمته على صدري أستدىفء به واهللا ما كان يف بييت شيء ثوبا من صوف قد كان عندنا مث 

آكل منه ولو كان يف بيت النيب صلى اهللا عليه و سلم شيء لبلغين فذكر احلديث إىل أن قال مث جئت إىل رسول 
ا مصعب بن عم ري يف اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجلست إليه يف املسجد وهو مع عصابة من أصحابه فطلع علين

يه  ذكر ما كان ف بردة مرقوعة بفروة وكان أنعم غالم مبكة وأرفهه عيشا فلما رآه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
من النعيم ورأى حاله اليت هو عليها فذرفت عيناه فبكى مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنتم اليوم خري 

  أم إذا غدي على 

  يه بأخرى وغدا يف حلة وراح يف أخرى وسترمت بيوتكم كما تستر الكعبة أحدكم جبفنة من خبز وحلم وريح عل
  قلنا بل حنن يومئذ خري نتفرغ للعبادة 

  قال بل أنتم اليوم خري 
رواه أبو يعلى واللفظ له ورواه الترمذي إال أنه قال خرجت يف يوم شات من بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وسطه فأدخلته يف عنقي وشددت وسطي فحزمته خبوص النخل وإين سلم وقد أخذت إهابا معطونا فجوبت 
لشديد اجلوع فذكر احلديث ومل يذكر فيه مصعب بن عمري وذكر قصته يف مواضع أخر مفردة وقال يف كل 

  منهما حديث حسن غريب 
  قال احلافظ ويف إسناديه وإسناد أيب يعلى رجل مل يسم 



  خرقا كاجليب وهو الطوق الذي خيرج اإلنسان منه رأسه جوبت وسطه بتشديد الواو أي خرقت يف وسطه 
  واإلهاب بكسر اهلمزة هو اجللد وقيل ما مل يدبغ 

وعن عمر رضي اهللا عنه قال نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل مصعب بن عمري مقبال عليه  -  ٣١٦٣
الذي نور اهللا قلبه لقد رأيته بني أبوين إهاب كبش قد تنطق به فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم انظروا إىل هذا 

يغذوانه بأطيب الطعام والشراب ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت مبائيت درهم فدعاه حب اهللا وحب 
  رسوله إىل ما ترون 

  رواه الطرباين والبيهقي 
رقع بني كتفيه وعن أنس رضي اهللا عنه قال رأيت عمر رضي اهللا عنه وهو يومئذ أمري املؤمنني وقد  -  ٣١٦٤

  برقاع ثالث لبد بعضها على بعض رواه مالك 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كم من أشعث أغرب ذي طمرين  -  ٣١٦٥

  ال يؤبه له لو أقسم على اهللا ألبره منهم الرباء بن مالك 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

  ر أحاديث من هذا النوع وغريه إن شاء اهللا تعاىل قال احلافظ ويأيت يف باب الفق
وروي عن الشفاء بنت عبد اهللا رضي اهللا عنها قالت أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسأله  -  ٣١٦٦

  فجعل يعتذر إيل وأنا ألومه فحضرت الصالة فخرجت فدخلت على ابنيت 

حضرت الصالة وأنت يف البيت وجعلت  وهي حتت شرحبيل بن حسنة فوجدت شرحبيل يف البيت فقلت قد
سلم فقلت بأيب وأمي كنت  ألومه فقال يا خالة ال تلوميين فإنه كان يل ثوب فاستعاره النيب صلى اهللا عليه و 

  ألومه منذ اليوم وهذه حاله وال أشعر فقال شرحبيل ما كان إال درع رقعناه 
  رواه الطرباين والبيهقي 

ن اهلاد قال رأيت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يوم اجلمعة على املنرب عليه وعن عبد اهللا بن شداد ب -  ٣١٦٧
  إزار عدين غليظ مثنه أربعة دراهم أو مخسة وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه 

  رواه الطرباين بإسناد حسن والبيهقي 
  عدين بفتح العني والدال املهملتني منسوب إىل عدن 

  ح الراء وسكون الياء املثناة حتت كل مالءة تكون قطعة واحدة ونسجا واحدا ليس هلا لفقان والريطة بفت
  وضرب اللحم بفتح الضاد املعجمة وسكون الراء خفيفه 

  وممشقة أي مصبوغة باملشق بكسر امليم وهو املغرة 
رأينا عرسا كان  وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال حضرنا عرس علي وفاطمة رضي اهللا عنهما فما -  ٣١٦٨

  أحسن منه حشونا الفراش يعين الليف وأتينا بتمر وزبيب فأكلنا وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش 
  رواه البزار 

وعن حممد بن سريين قال كنا عند أيب هريرة رضي اهللا عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فمخط يف  -  ٣١٦٩
كتان لقد رأيتين وإين ألجر فيما بني منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه أحدمها مث قال بخ بخ ميتخط أبو هريرة يف ال



و سلم وحجرة عائشة رضي اهللا عنها من اجلوع مغشيا علي فيجيء اجلائي فيضع رجله على عنقي يرى أن يب 
  اجلنون وما هو إال اجلوع 

  رواه البخاري والترمذي وصححه 
ت سبعني من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال لقد رأي -  ٣١٧٠

ا يبلغ الكعبني فيجمعه بيده كراهية أن  ا يبلغ نصف الساقني ومنها م وإما كساء قد ربطوا يف أعناقهم فمنها م
  نرى عورته 

  رواه البخاري 

وعتك ووارى عورتك وروي عن ثوبان رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا ما يكفيين من الدنيا قال ما سد ج
  وإن كان لك بيت يظلك فذاك وإن كان لك دابة فبخ بخ 

  رواه الطرباين 
وعن أيب يعفور قال مسعت ابن عمر رضي اهللا عنهما يسأله رجل ما ألبس من الثياب قال ما ال  -  ٣١٧٢

  يزدريك فيه السفهاء وال يعيبك به احلكماء 
ا بني اخلمسة دراهم إىل العشر   ين درمها قال ما هو قال م

  رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح 
ا من أحد يلبس ثوبا ليباهي  -  ٣١٧٣ سلم قال م وروي عن أم سلمة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و 

  به وينظر الناس إليه مل ينظر اهللا إليه حىت ينزعه مىت نزعه 
  رواه الطرباين 

أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وعليه حلتان من حلل اليمن وعن ضمرة بن ثعلبة رضي اهللا عنه أنه  -  ٣١٧٤
فقال يا ضمرة أترى ثوبيك هذين مدخليك اجلنة فقال يا رسول اهللا لئن استغفرت يل ألقعد حىت أنزعهما عين 

  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم اغفر لضمرة فانطلق سريعا حىت نزعهما عنه 
  قية رواه أمحد ورواته ثقات إال ب

سلم  -  ٣١٧٥ وروي عن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  شرار أميت الذين غذوا بالنعيم الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون يف الكالم 

  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب ذم الغيبة وغريه 
يب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيكون رجال من أميت وروي عن أ -  ٣١٧٦

  يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون يف الكالم وأولئك شرار أميت 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط 

ن لبس ثوب شهرة ألبسه اهللا إياه يوم القيامة مث أهلب فيه وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما يرفعه قال م -  ٣١٧٧
  النار ومن تشبه بقوم فهو منهم 

  ذكره رزين يف جامعه ومل أره يف شيء من األصول اليت مجعها 
  إمنا رواه ابن ماجه بإسناد حسن ولفظه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لبس ثوب 



  مذلة يوم القيامة مث أهلب فيه نارا  شهرة يف الدنيا ألبسه اهللا ثوب
  ورواه أيضا أخصر منه 

وروي أيضا عن عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه  -  ٣١٧٨
  و سلم قال من لبس ثوب شهرة أعرض اهللا عنه حىت يضعه مىت وضعه 

  وب وحنوه الترغيب يف الصدقة على الفقري مبا يلبسه كالث - ٨
ا من مسلم كسا  -  ٣١٧٩ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م

  مسلما ثوبا إال كان يف حفظ اهللا ما دام عليه منه خرقة 
  رواه الترمذي واحلاكم كالمها من رواية خالد بن طهمان 
قول من كسا مسلما ثوبا مل يزل يف ستر اهللا ما دام عليه ولفظ احلاكم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي

  منه خيط أو سلك 
  قال الترمذي حديث حسن غريب وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أميا مسلم كسا مسلما  -  ٣١٨٠
مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه اهللا من مثار اجلنة وأميا ثوبا على عري كساه اهللا من خضر اجلنة وأميا 

  مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه اهللا عز و جل من الرحيق املختوم 
رواه أبو داود من رواية أيب خالد يزيد بن عبد الرمحن الداالين وحديثه حسن والترمذي بتقدمي وتأخري وتقدم 

  وي موقوفا على أيب سعيد وهو أصح وأشبه لفظه يف إطعام الطعام وقال حديث غريب وقد ر
ا عليه قال حيشر الناس يوم  قال احلافظ ورواه ابن أيب الدنيا يف كتاب اصطناع املعروف عن ابن مسعود موقوف
ا كانوا قط وأنصب ما كانوا قط فمن كسا هللا عز و  القيامة أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأظمأ م

ن أطعم هللا عز و جل أطعمه اهللا عز و جل ومن سقى هللا عز و جل سقاه اهللا عز و جل كساه اهللا عز و جل وم
ا هللا عز و جل أعفاه اهللا عز و جل    جل ومن عمل هللا أغناه اهللا ومن عف

  أنصب أي أتعب 
قال احلافظ وتقدم حديث أيب أمامة يف باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا وفيه قال عمر مسعت رسول اهللا صلى 

سلم يقول من لبس ثوبا أحسبه قال جديدا فقال حني يبلغ ترقوته مثل ذلك مث عمد إىل ثوبه اخللق اهللا  عليه و 
  فكساه مسكينا مل يزل يف جوار اهللا ويف ذمة اهللا ويف كنف اهللا حيا وميتا ما بقي من الثوب سلك 

ؤمن كسوت عورته وروي عن عمر رضي اهللا عنه مرفوعا أفضل األعمال إدخال السرور على امل -  ٣١٨١
  وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجة 

  رواه الطرباين 
  الترغيب يف إبقاء الشيب وكراهة نتفه  - ٩

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تنتفوا الشيب  -  ٣١٨٢
  مة فإنه ما من مسلم يشيب شيبة يف اإلسالم إال كانت له نورا يوم القيا

  ويف رواية كتب اهللا له هبا حسنة وحط عنه هبا خطيئة 



  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن 
  ولفظه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن نتف الشيب وقال إنه نور املسلم 

  ورواه النسائي وابن ماجه 
سلم قال من شاب شيبة يف  وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و -  ٣١٨٣

اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة فقال له رجل عند ذلك فإن رجاال ينتفون الشيب فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم من شاء فلينتف نوره 

  رواه البزار والطرباين يف الكبري واألوسط من رواية ابن هليعة وبقية إسناده ثقات 
رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من شاب شيبة يف  وعن عمرو بن عبسة -  ٣١٨٤

  اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة 
  رواه النسائي يف حديث والترمذي وقال حديث حسن صحيح 

وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شاب شيبة يف سبيل اهللا 
  يوم القيامة  كانت له نورا

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه وحليته  -  ٣١٨٦

  رواه مسلم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنتفوا الشيب فإنه نور يوم  -  ٣١٨٧
  القيامة 

  يبة يف اإلسالم كتب اهللا له هبا حسنة وحط عنه هبا خطيئة ورفع له هبا درجة من شاب ش
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  الترهيب من خضب اللحية بالسواد  - ١٠
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون قوم خيضبون يف آخر  -  ٣١٨٨

  ال يرحيون رائحة اجلنة الزمان بالسواد كحواصل احلمام 
  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

قال احلافظ رووه كلهم من رواية عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن عبد الكرمي فذهب بعضهم إىل أن عبد الكرمي 
مالك اجلزري وهو ثقة احتج به هذا هو ابن أيب املخارق وضعف احلديث بسببه والصواب أنه عبد الكرمي بن 

  الشيخان وغريمها واهللا أعلم 
  ترهيب الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة والنامصة واملتنمصة واملتفلجة 

سلم فقالت يا رسول اهللا إن ابنيت  -  ٣١٨٩ عن أمساء رضي اهللا عنها أن امرأة سألت النيب صلى اهللا عليه و 
  وإين زوجتها أفأصل فيه فقال لعن اهللا الواصلة واملوصولة أصابتها احلصبة فتمرق شعرها 

  ويف رواية قالت أمساء رضي اهللا عنها لعن النيب صلى اهللا عليه و سلم الواصلة واملستوصلة 
  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه 



صلة وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن الواصلة واملستو -  ٣١٩٠
  والوامشة واملستومشة 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال لعن رسول اهللا الوامشات واملستومشات واملتنمصات  -  ٣١٩١

رسول اهللا صلى اهللا واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا فقالت له امرأة يف ذلك فقال وما يل ال ألعن من لعنه 
   ٧عليه و سلم ويف كتاب اهللا قال اهللا تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا احلشر 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
  املتفلجة هي اليت تفلج أسناهنا باملربد وحنوه للتحسني 

ما قال لعنت الواصلة واملستوصلة والنامصة واملتنمصة والوامشة وعن ابن عباس رضي اهللا عنه -  ٣١٩٢
  واملستومشة من غري داء 

  رواه أبو داود وغريه 
  الواصلة اليت تصل الشعر بشعر النساء 

  واملستوصلة املعمول هبا ذلك 
  والنامصة اليت تنقش احلاجب حىت ترقه كذا قال أبو داود 

  عر عن الوجه وقال اخلطايب هو من النمص وهو نتف الش
  واملتنمصة املعمول هبا ذلك 

  والوامشة اليت تغرز اليد أو الوجه باإلبر مث حتشي ذلك املكان بكحل أو مداد 
  واملستومشة املعمول هبا ذلك 

وعن عائشة رضي اهللا عنها أن جارية من األنصار تزوجت وأهنا مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن  -  ٣١٩٣
  اهللا عليه و سلم فقال لعن اهللا الواصلة واملستوصلة يصلوها فسألوا النيب صلى 

ويف رواية أن امرأة من األنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ال إنه قد لعن املوصوالت    فذكرت ذلك له وقالت إن زوجها أمرين أن أصل يف شعرها فقال 

  رواه البخاري ومسلم 
يد بن عبد الرمحن بن عوف أنه مسع معاوية عام حج على املنرب وتناول قصة من شعر كانت وعن مح -  ٣١٩٤

يف يد حرسي فقال يا أهل املدينة أين علماؤكم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن مثل هذا 
  ويقول إمنا هلكت بنو إسرائيل حني اختذها نساؤهم 

  والترمذي والنسائي  رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود
ويف رواية للبخاري ومسلم عن ابن املسيب قال قدم معاوية املدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت 

  أرى أن أحدا يفعله إال اليهود 
ه الزور    إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلغه فسما

م زي سوء وإن نيب اهللا صلى اهللا عليه و ويف أخرى للبخاري ومسلم أن معاوية قال ذات يوم إنكم قد أحدثت



  سلم هنى عن الزور 
ا يكثر به النساء أشعارهن من اخلرق    قال قتادة يعين م

  قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة فقال معاوية أال هذا الزور 
 وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج بقصة فقال إن نساء بين -  ٣١٩٥

  إسرائيل كن جيعلن هذا يف رؤوسهن فلعن وحرم عليهن املساجد 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط من رواية ابن هليعة وبقية إسناده ثقات 

  الترغيب يف الكحل باإلمثد للرجال والنساء 
جيلو البصر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اكتحلوا باإلمثد فإنه  -  ٣١٩٦

وينبت الشعر وزعم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثالثة يف هذه وثالثة 
  يف هذه 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن 
  والنسائي وابن حبان يف صحيحه يف حديث ولفظهما قال إن من خري أكحالكم اإلمثد 

  إنه جيلو البصر وينبت الشعر 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري أكحالكم اإلمثد ينبت و -  ٣١٩٧

  الشعر وجيلو البصر 
  رواه البزار ورواته رواة الصحيح 

وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عليكم باإلمثد فإنه  -  ٣١٩٨
  ذى مصفاة للبصر منبتة للشعر مذهبة للق

  رواه الطرباين بإسناد حسن 

  كتاب الطعام وغريه الترغيب يف التسمية على الطعام والترهيب من تركها

سلم يأكل طعامه يف ستة من أصحابه  -  ٣١٩٩ عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان النيب صلى اهللا عليه و 
  و سلم أما إنه لو مسى كفاكم فجاء أعرايب فأكله بلقمتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 
  وزاد فإذا أكل أحدكم طعامه فليذكر اسم اهللا عليه فإن نسي يف أوله فليقل بسم اهللا أوله وآخره 

  وهذه الزيادة عند أيب داود وابن ماجه مفردة 
فارسي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من سره أن ال جيد وروي عن سلمان ال -  ٣٢٠٠

  الشيطان عنده طعاما وال مقيال وال مبيتا فليسلم إذا دخل بيته وليسم على طعامه 
  رواه الطرباين 

 وعن جابر رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا -  ٣٢٠١
تعاىل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء وإذا دخل فلم يذكر اهللا عند دخوله قال 



  الشيطان أدركتم املبيت وإذا مل يذكر اهللا عند طعامه قال الشيطان أدركتم املبيت والعشاء 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

رضي اهللا عنه وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رجال وعن أمية بن خمشي  -  ٣٢٠٢
طعامه فقال بسم اهللا أوله    كان يأكل والنيب صلى اهللا عليه و سلم ينظر فلم يسم اهللا حىت كان يف آخر 

  ه وآخره فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما زال الشيطان يأكل معه حىت مسى فما بقي يف بطنه شيء إال قاء
  رواه أبو داود والنسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  خمشي بفتح امليم وسكون اخلاء املعجمة بعدمها شني معجمة مكسورة وياء 
  قال الدارقطين مل يسند أمية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم غري هذا احلديث وكذا قال أبو عمر النمروي وغريه 

ي اهللا عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن حذيفة هو ابن اليماين رض -  ٣٢٠٣
ا فجاء أعرايب كأمنا  طعاما مل يضع أحدنا يده حىت يبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإنا حضرنا معه طعام

 يدفع فذهب ليضع يده يف الطعام فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده مث جاءت جارية كأمنا تدفع
فذهبت لتضع يدها يف الطعام فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدها وقال إن الشيطان يستحل الطعام 

الذي مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه جاء هبذا األعرايب يستحل به فأخذت بيده وجاء هبذه اجلارية يستحل هبا 
  فأخذت بيدها فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما 

  مسلم والنسائي وأبو داود رواه 
  قال احلافظ ويأيت ذكر التسمية يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما يف احلمد بعد األكل 

  الترهيب من استعمال أواين الذهب أو الفضة وحترميه على الرجال والنساء  - ٢
يف آنية الفضة إمنا  عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الذي يشرب -  ٣٢٠٤

  جيرجر يف بطنه نار جهنم 
  رواه البخاري ومسلم 

  ويف رواية ملسلم إن الذي يأكل أو يشرب يف آنية الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم 

  ويف أخرى له من شرب يف إناء من ذهب أو فضة فإمنا جيرجر يف بطنه نارا من جهنم 
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تلبسوا احلرير وال وعن حذيفة رضي اهللا عنه  -  ٣٢٠٥

  الديباج وال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافها فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة 
  رواه البخاري ومسلم 

سلم قال من  -  ٣٢٠٦ لبس احلرير يف الدنيا مل وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يلبسه يف اآلخرة ومن شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرهبا يف اآلخرة ومن شرب يف آنية الذهب والفضة مل يشرب 

  هبا يف اآلخرة مث قال لباس أهل اجلنة وشراب أهل اجلنة وآنية أهل اجلنة 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لبس احلرير وشرب وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما ق -  ٣٢٠٧
  من الفضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا 



  رواه الطرباين ورواته ثقات إال عبد اهللا بن مسلم أبا طيبة 
رب من يف السقاء ومن ثلمة الترهيب من األكل والشرب بالشمال وما جاء يف النهي عن النفخ يف اإلناء والش

  القدح 
سلم قال ال يأكلن أحدكم بشمال وال  -  ٣٢٠٨ عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يشربن هبا فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب هبا قال وكان نافع يزيد فيها وال يأخذ هبا وال يعط هبا 
  رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة 

  اه مالك وأبو داود بنحوه رو
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب  -  ٣٢٠٩

  بيمينه وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله 
  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 

رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن النفخ يف الشراب فقال  وعن أيب سعيد اخلدري -  ٣٢١٠
ال أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذا عن فيك    رجل القذاة أراها يف اإلناء فقال أهرقها قال فإين 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
و سلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ وعنه رضي اهللا عنه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه  -  ٣٢١١

  يف الشراب 
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه كالمها من رواية قرة بن عبد الرمحن بن حيويل املصري املعافري 

  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يتنفس يف اإلناء أو ينفخ فيه  -  ٣٢١٢
  والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان يف صحيحه رواه أبو داود 

  ولفظه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يشرب الرجل من يف السقاء وأن يتنفس يف اإلناء 
  قال احلافظ وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس يف اإلناء من حديث أيب قتادة 

ضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتنفس يف اإلناء ثالثا ويقول وعن أنس بن مالك ر -  ٣٢١٣
  هو أمرأ وأروى 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
وروي أيضا عن مثامة عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتنفس ثالثا وقال  -  ٣٢١٤

  هذا صحيح 
مول على أنه كان يبني القدح عن فيه كل مرة مث يتنفس كما جاء يف حديث أيب قال احلافظ عبد العظيم وهذا حم

  سعيد املتقدم ال أنه كان يتنفس يف اإلناء 

سلم عن اختناث األسقية يعين أن  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  تكسر أفواهها فيشرب منها 
  مها رواه البخاري ومسلم وغري

سلم هنى أن يشرب من يف السقاء  -  ٣٢١٦ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



  فأنبئت أن رجال شرب من يف السقاء فخرجت عليه حية 
  رواه البخاري خمتصرا دون قوله فأنبئت إىل آخره ورواه احلاكم بتمامه وقال صحيح على شرط البخاري 

رضي اهللا عنهما قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اختناث األسقية فإن  وعن ابن عباس -  ٣٢١٧
رجال بعدما هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك قام من الليل إىل السقاء فاختنثه فخرجت عليه منه 

  حية 
  رواه ابن ماجه من طريق زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام وبقية إسناده ثقات 

  لسقاء واختنثه إذا كسر فمه إىل خارج فشرب منه خنث ا
سلم دعا بإداوة يوم أحد فقال  -  ٣٢١٨ وعن عيسى بن عبد اهللا بن أنيس عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و 

  اخنث اإلداوة مث اشرب من فيها 
  بعد هذا  رواه أبو داود عن عبيد اهللا بن عمر عنه ومن طريقه البيهقي وقال الظاهر أن خرب النهي كان

  قال احلافظ ورواه الترمذي أيضا وقال ليس إسناده بصحيح 
  عبيد اهللا بن عمر يضعف يف احلديث وال أدري مسع من عيسى أم ال واهللا أعلم 

  الترغيب يف األكل من جوانب القصعة دون وسطها  - ٤
يه و سلم ق -  ٣٢١٩ صعة يقال هلا الغراء حيملها عن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه قال كان للنيب صلى اهللا عل

أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أيت بتلك القصعة يعين وقد أثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أعرايب ما هذه اجللسة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا جعلين 

  ا عنيدا مث قال عبدا كرميا ومل جيعلين جبار

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروهتا يبارك لكم فيها 
  رواه أبو داود وابن ماجه 

  ذروهتا بكسر الذال املعجمة هي أعالها 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الربكة تنزل وسط الطعام  -  ٣٢٢٠

  تيه وال تأكلوا من وسطه فكلوا من حاف
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 

  جبري عنه وقال الترمذي واللفظ له حديث حسن صحيح 
الصحفة  ولفظ أيب داود وغريه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أكل أحدكم طعاما فال يأكل من أعلى

  ولكن ليأكل من أسفلها فإن الربكة تنزل من أعالها 
  الترغيب يف أكل اخلل والزيت وهنس اللحم دون تقطيعه بالسكني إن صح اخلربهم  - ٥

عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأل أهله األدم فقالوا ما عندنا إال اخلل  -  ٣٢٢١
  قول نعم اإلدام اخلل نعم اإلدام اخلل نعم اإلدام اخلل فدعا به فجعل يأكل به وي

  قال جابر فما زلت أحب اخلل منذ مسعتها من نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قال طلحة بن نافع وما زلت أحب اخلل منذ مسعتها من جابر 



  رواه مسلم وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه منه نعم اإلدام اخلل 
اىنء بنت أيب طالب رضي اهللا عنها قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال وعن أم ه -  ٣٢٢٢

  هل عندكم من شيء فقلت ال إال كسرة يابسة وخل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قربيه 

  فما افتقر بيت من إدام فيه خل 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

ال حدثتين أم سعد رضي اهللا عنها قالت دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و وروى ابن ماجه عن حممد بن زاذان ق
سلم على عائشة وأنا عندها فقال هل من غداء قالت عندنا خبز ومتر وخل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم نعم اإلدام اخلل اللهم بارك يف اخلل فإنه كان إدام األنبياء قبلي ومل يقفر بيت فيه خل 
وعن أيب أسيد رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه  -  ٣٢٢٣

  من شجرة مباركة 
  رواه الترمذي وقال حديث غريب واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب مبارك  -  ٣٢٢٤
  اكم شاهدا رواه احل
وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلوا الزيت وادهنوا  -  ٣٢٢٥

  به فإنه من شجرة مباركة 
  رواه ابن ماجه والترمذي 

وقال ال نعرفه إال من حديث عبد الرزاق وكان عبد الرزاق يضطرب يف رواية هذا احلديث ورواه احلاكم وقال 
  على شرط الشيخني وهو كما قال  صحيح
سلم قال اهنسوا اللحم هنسا  -  ٣٢٢٦ وعن صفوان بن أمية رضي اهللا عنه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  فإنه أهنأ وأمرأ 
رواه أبو داود والترمذي واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ولفظه قال رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اللحم عن العظم بيدي فقال يا صفوان قلت لبيك قال قرب اللحم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ  سلم وأنا آخذ
  قال احلافظ عبد العظيم رواه الترمذي عن عبد الكرمي بن أيب أمية املعلم عن 

  عبد اهللا بن احلارث عنه قال حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد الكرمي 
البخاري تعليقا ومسلم متابعة وقد روى من غري حديثه فروى أبو داود  قال احلافظ عبد الكرمي هذا روى له

بن معاوية عن عثمان بن أيب سليمان عنه وعثمان مل يسمع من صفوان واهللا  واحلاكم من حديث عبد الرمحن 
  أعلم 
فإنه وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تقطعوا اللحم بالسكني  -  ٣٢٢٧

  صنيع األعاجم واهنشوه هنشا فإنه أهنأ وأمرأ 
رواه أبو داود وغريه عن أيب معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عنها وأبو معشر هذا امسه جنيح مل يترك ولكن 

  هذا احلديث مما أنكر عليه وقد صح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتز من كتف شاة فأكل مث صلى واهللا أعلم 



  يب يف االجتماع على الطعام الترغ - ٦
عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال قالوا يا رسول اهللا  -  ٣٢٢٨

إنا نأكل وال نشبع قال جتتمعون على طعامكم أو تتفرقون قالوا نتفرق قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم 
  اهللا تعاىل يبارك لكم فيه 

  بن ماجه وابن حبان يف صحيحه رواه أبو داود وا
وروى ابن ماجه أيضا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلوا مجيعا 

  وال تتفرقوا فإن الربكة مع اجلماعة 
  وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري واهي احلديث 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعام االثنني كايف الثالثة  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول -  ٣٢٢٩
  وطعام الثالثة كايف األربعة 

  رواه البخاري ومسلم 

وعن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول طعام الواحد يكفي االثنني وطعام 
  االثنني يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي الثمانية 

  والترمذي وابن ماجه  رواه مسلم
  ورواه البزار من حديث مسرة دون قوله وطعام األربعة يكفي الثمانية 

  وزاد يف آخره ويد اهللا على اجلماعة 
سلم كلوا مجيعا وال  -  ٣٢٣١ وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ثنني يكفي الثمانية تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي االثنني وطعام اال
  رواه الطرباين يف األوسط 

سلم إن أحب الطعام إىل اهللا ما كثرت  -  ٣٢٣٢ وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  عليه األيدي 

يف  رواه أبو يعلى والطرباين وأبو الشيخ يف كتاب الثواب كلهم من رواية عبد اجمليد بن أيب داود وقد وثق ولكن
  هذا احلديث نكارة 

  الترهيب من اإلمعان يف الشبع والتوسع يف املآكل واملشارب شرها وبطرا 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلم يأكل يف معى واحد  -  ٣٢٣٣

  والكافر يف سبعة أمعاء 
  رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه وغريهم 

اية للبخاري أن رجال كان يأكل أكال كثريا فأسلم فكان يأكل أكال قليال فذكر ذلك لرسول اهللا صلى ويف رو
سلم فقال إن املؤمن يأكل يف معى واحد وإن الكافر يأكل يف سبعة أمعاء    اهللا عليه و 

ى اهللا عليه و ويف رواية ملسلم قال أضاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضيفا كافرا فأمر له رسول اهللا صل
سلم بشاة فحلبت فشرب حالهبا مث أخرى فشرب حالهبا مث أخرى فشرب حالهبا حىت شرب حالب سبع شياه 



سلم بشاة فشرب حالهبا مث أخرى فلم يستتمه فقال  مث إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  د والكافر يشرب يف سبعة أمعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املؤمن ليشرب يف معى واح

  رواه مالك والترمذي بنحو هذه 
ا مأل  -  ٣٢٣٤ وعن املقدام بن معديكرب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م

آدمي وعاء شرا من بطن حبسب ابن آدم أكيالت يقمن صلبه فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
  وثلث لنفسه 

رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه إال أن ابن ماجه قال فإن غلبت اآلدمي نفسه فثلث 
  للطعام احلديث 

وعن أيب جحيفة رضي اهللا عنه قال أكلت ثريدة من خبز وحلم مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٢٣٥
  ناس شبعا يف الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة فجعلت أجتشأ فقال يا هذا كف عنا من جشائك فإن أكثر ال

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
قال احلافظ بل واه جدا فيه فهد بن عوف وعمر بن موسى لكن رواه البزار بإسنادين رواة أحدمها ثقات ورواه 

  ابن أيب الدنيا والطرباين يف الكبري واألوسط والبيهقي 
  طنه حىت فارق الدنيا كان إذا تغدى ال يتعشى وإذا تعشى ال يتغدى وزادوا فما أكل أبو جحيفة ملء ب

  ويف رواية البن أيب الدنيا قال أبو جحيفة فما مألت بطين منذ ثالثني سنة 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال جتشأ رجل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال كف عنا  -  ٣٢٣٦

  أطوهلم جوعا يوم القيامة  جشاءك فإن أكثرهم شبعا يف الدنيا
  رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية حيىي البكاء عنه وقال الترمذي حديث حسن 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أهل الشبع يف الدنيا  -  ٣٢٣٧
  هم أهل اجلوع غدا يف اآلخرة 

  حسن رواه الطرباين بإسناد 

وروي عن عطية بن عامر اجلهين قال مسعت سلمان رضي اهللا عنه وأكره على طعام يأكله فقال حسيب أين 
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أكثر الناس شبعا يف الدنيا أطوهلم جوعا يوم القيامة 

  ن وجنة الكافر رواه ابن ماجه والبيهقي وزاد يف آخره وقال يا سلمان الدنيا سجن املؤم
وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت أول بالء حدث يف هذه األمة بعد نبيها الشبع فإن القوم ملا  -  ٣٢٣٩

  شبعت بطوهنم مسنت أبداهنم فضعفت قلوهبم ومجحت شهواهتم 
  رواه البخاري يف كتاب الضعفاء وابن أيب الدنيا يف كتاب اجلوع 

النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال عظيم البطن فقال بأصبعه لو وعن جعدة رضي اهللا عنه أن  -  ٣٢٤٠
  كان هذا يف غري هذا لكان خريا لك 

  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين بإسناد جيد واحلاكم والبيهقي 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ليؤتني يوم القيامة بالعظيم الطويل األكول الشروب فال يزن عند  -  ٣٢٤١



   ٥٠١جناح بعوضة واقرؤوا إن شئتم فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا الكهف اهللا 
  رواه البيهقي واللفظ له 

  ورواه البخاري ومسلم باختصار قال إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة فال يزن عند اهللا جناح بعوضة 
لى اهللا عليه و سلم إىل اجلوع يف وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال نظر رسول اهللا ص -  ٣٢٤٢

  وجوه أصحابه فقال أبشروا فإنه سيأيت عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه مبثلها 
  قالوا يا رسول اهللا حنن يومئذ خري قال بل أنتم اليوم خري منكم يومئذ 

  رواه البزار بإسناد جيد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنتم اليوم خري أم إذا غدي على  وعن علي رضي اهللا عنه قال قال -  ٣٢٤٣

أحدكم جبفنة من خبز وحلم وريح عليه بأخرى وغدا يف حلة وراح يف أخرى وسترمت بيوتكم كما الكعبة قلنا بل 
  حنن يومئذ خري نتفرغ للعبادة فقال بل أنتم اليوم خري 

  رواه الترمذي يف حديث تقدم يف اللباس وحسنه 

وي عن ابن جبري رضي اهللا عنه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أصاب النيب صلى اهللا ور
عليه و سلم جوع يوما فعمد إىل حجر فوضعه على بطنه مث قال أال رب نفس طاعمة ناعمة يف الدنيا جائعة 

  عارية يوم القيامة 
  أال رب مكرم لنفسه وهو هلا مهني 

  هو هلا مكرم أال رب مهني لنفسه و
  رواه ابن أيب الدنيا 

طعاما منذ أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٣٢٤٥ وعن اللجالج رضي اهللا عنه قال ما مألت بطين 
  سلم آكل حسيب وأشرب حسيب يعين قويت 

  رواه الطرباين بإسناد ال بأس به والبيهقي 
  سبعني يف اإلسالم وزاد وكان قد عاش مائة وعشرين سنة مخسني يف اجلاهلية و

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد أكلت يف اليوم مرتني  -  ٣٢٤٦
  فقال يا عائشة أما حتبني أن يكون لك شغل إال جوفك األكل يف اليوم مرتني من اإلسراف واهللا ال حيب املسرفني 

  رواه البيهقي وفيه ابن هليعة 
  قال يا عائشة اختذت الدنيا بطنك أكثر من أكلة كل يوم سرف واهللا ال حيب املسرفني ويف رواية ف
وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اإلسراف أن  -  ٣٢٤٧

  تأكل كل ما اشتهيت 
  إسناده ملنت غري هذا وحسنه غريه  رواه ابن ماجه وابن أيب الدنيا يف كتاب اجلوع والبيهقي وقد صحح احلاكم

وعن أيب برزة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا أخشى عليكم شهوات الغي يف  -  ٣٢٤٨
  بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوى 

  رواه أمحد والطرباين والبزار وبعض أسانيدهم رجاله ثقات 



ال لقيين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقد ابتعت حلما وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ق -  ٣٢٤٩
بدرهم فقال ما هذا يا جابر قلت قرم أهلي فابتعت هلم حلما بدرهم فجعل عمر يردد قرم أهلي حىت متنيت أن 

  الدرهم سقط مين ومل ألق عمر 
  رواه البيهقي 

بن عبد اهللا ومعه حامل حلم فقال وروى مالك عن حيىي بن سعيد أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أدرك جابر 
عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه جلاره وابن عمه فأين تذهب عنكم هذه اآلية أذهبتم طيباتكم يف حياتكم 

   ٠٢الدنيا واستمتعتم هبا األحقاف 
  قال البيهقي وروي عن عبد اهللا بن دينار مرسال وموصوال 

  قوله قرم أهلي أي اشتدت شهوهتم للحم 
ليمي رمحه اهللا وهذا الوعيد من اهللا تعاىل وإن كان للكفار الذين يقدمون على الطيبات احملظورة ولذلك قال احل

فقد خيشى مثله على املنهمكني يف الطيبات املباحة ألن من يعودها  ٠٢قال فاليوم جتزون عذاب اهلون األحقاف 
لما أجاب نفسه إىل واحد منها دعته إىل غريها مالت نفسه إىل الدنيا فلم يؤمن أن يرتبك يف الشهوات واملالذ ك

فيصري إىل أن ال ميكنه عصيان نفسه يف هوى قط وينسد باب العبادة دونه فإذا آل به األمر إىل هذا مل يبعد أن 
يقال أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا فاليوم جتزون عذاب اهلون فال ينبغي أن تعود النفس رمبا 

إىل الشره مث يصعب تداركها ولترض من أول األمر على السداد فإن ذلك أهون من أن تدرب على  متيل به
  الفساد مث جيتهد يف إعادهتا إىل الصالح واهللا أعلم 

قال البيهقي وروينا عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه اشترى من اللحم املهزول وجعل عليه مسنا فرفع عمر يده 
عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قط إال أكل أحدمها وتصدق باآلخر فقال ابن عمر وقال واهللا ما اجتمعا 

  اطعم يا أمري املؤمنني فواهللا ال جيتمعان عندي أبدا إال فعلت ذلك 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلوا واشربوا  -  ٣٢٥١

  اف وال خميلة وتصدقوا ما مل خيالطه إسر
  رواه النسائي وابن ماجه ورواته إىل عمر ثقات حيتج هبم يف الصحيح 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث به إىل اليمن قال له  -  ٣٢٥٢
  إياك والتنعم فإن عباد اهللا ليسوا باملتنعمني 

  رواه أمحد والبيهقي ورواة أمحد ثقات 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أشرار أميت الذين غذوا بالنعيم و
  ونبتت عليه أجسامهم 

  رواه البزار ورواته ثقات إال عبد الرمحن بن زياد بن أنعم 
جال من أميت وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيكون ر -  ٣٢٥٤

  يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون يف الكالم فأولئك شرار أميت 
  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين يف الكبري واألوسط 



وروي عن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول شرار  -  ٣٢٥٥
  يت الذين ولدوا يف النعيم وغذوا به يأكلون من الطعام ألوانا ويتشدقون يف الكالم أم

  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين يف حديث 
سلم إن مطعم ابن آدم جعل  -  ٣٢٥٦ وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  مثال للدنيا وإن قزحه وملحه فانظر إىل ما يصري 
  رواه عبد اهللا بن أمحد يف زوائده بإسناد جيد قوي وابن حبان يف صحيحه والبيهقي 

  وزاد يف بعض طرقه مث يقول احلسن أو ما رأيتهم يطبخونه باألفواه والطيب مث يرمون كما رأيتم 
  قوله قزحه بتشديد الزاي أي وضع فيه القزح وهو التابل وملحه بتخفيف الالم معروف 

اك بن سفيان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له يا ضحاك ما وعن الضح -  ٣٢٥٧
  طعامك قال يا رسول اهللا اللحم واللنب 

  قال مث يصري إىل ماذا قال إىل ما قد علمت قال فإن اهللا تعاىل ضرب ما خيرج من ابن آدم مثال للدنيا 
  دعان رواه أمحد ورواته رواة الصحيح إال علي بن زيد بن ج

  قال احلافظ ويأيت يف الزهد ذكر عيش النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه إن شاء اهللا تعاىل 

  الترهيب من أن يدعى اإلنسان إىل الطعام فيمتنع من غري عذر واألمر بإجابة الداعي وما جاء يف طعام املتباريني 
ام الوليمة يدعى إليها األغنياء وتترك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه كان يقول شر الطعام طع -  ٣٢٥٨

  املساكني ومن مل يأت الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله 
ا على أيب هريرة    رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه موقوف

يه و سلم شر الطعام طعام الوليمة مينعها من يأتيها ويدعى إل يها ورواه مسلم أيضا مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عل
  من يأباها ومن مل جيب الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من دعي فلم جيب  -  ٣٢٥٩
دعوة دخل سارقا وخرج مغريا    فقد عصى اهللا ورسوله ومن دخل على غري 

هور على تضعيفه ووهاه أبو زرعة عن أبان بن طارق وهو رواه أبو داود ومل يضعفه عن درست بن زياد واجلم
  جمهول قاله أبو زرعة وغريه 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا دعي أحدكم إىل  -  ٣٢٦٠
  الوليمة فليأهتا 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
سلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا وعنه رضي اهللا عنه قال قال رس -  ٣٢٦١ ول اهللا صلى اهللا عليه و 

  كان أو حنوه 
  رواه مسلم وأبو داود 

  ويف رواية ملسلم إذا دعيتم إىل كراع فأجيبوه 
  وعن جابر هو ابن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دعي  -  ٣٢٦٢



طعم وإن شاء ترك أحدكم إىل طعام فليجب فإن ش   اء 
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

سلم قال حق املسلم على املسلم مخس  -  ٣٢٦٣ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  رد السالم وعيادة املريض واتباع اجلنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس 

  من هذا النوع إن شاء اهللا تعاىل رواه البخاري ومسلم ويأيت أحاديث 
وروى أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب التوبيخ وغريه عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال قال  -  ٣٢٦٤

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ست خصال واجبة للمسلم على املسلم من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا 
عليه وإذا عطس أن يشمته وإذا مرض أن يعوده وإذا استنصحه أن  واجبا جييبه إذا دعاه وإذا لقيه أن يسلم

  ينصح له 
وعن عكرمة رضي اهللا عنه قال كان ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول إن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى  - ٨

  عن طعام املتباريني أن يؤكل 
  يد أن أكثر الرواة أرسلوه رواه أبو داود وقال أكثر من رواه عن جرير ال يذكر فيه وابن عباس ير

  قال احلافظ الصحيح أنه عن عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسل 
  املتباريان مها املتماريان املتباهيان 

  الترغيب يف لعق األصابع قبل مسحها إلحراز الربكة  - ٢
ابع والصحفة وقال إنكم عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بلعق األص -  ٣٢٦٥

  ال تدرون يف أي طعامكم الربكة 
  رواه مسلم 

  وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها  -  ٣٢٦٦

 فليمط ما كان هبا من أذى وليأكلها وال يدعها للشيطان وال ميسح يده باملنديل حىت يلعق أصابعه فإنه ال يدري
  يف أي طعامه الربكة 

  رواه مسلم 
وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الشيطان ليحضر أحدكم عند كل  -  ٣٢٦٧

شيء من شأنه حىت حيضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان هبا من أذى مث ليأكلها 
  صابعه فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة وال يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أ

  رواه مسلم وابن حبان يف صحيحه 
وقال فإن الشيطان يرصد الناس أو اإلنسان على كل شيء حىت عند مطعمه أو طعامه وال يرفع الصحفة حىت 

  يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام الربكة 
يه و سلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عل -  ٣٢٦٨

  فإنه ال يدري يف أيتهن الربكة 
  رواه مسلم والترمذي 



وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أكل أحدكم طعاما  -  ٣٢٦٩
  فال ميسح أصابعه حىت يلعقها أو يلعقها 
  ماجه رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن 

  الترغيب يف محد اهللا تعاىل بعد األكل  - ٣
ا مث قال  -  ٣٢٧٠ سلم قال من أكل طعام عن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  احلمد هللا الذي أطعمين هذا الطعام ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه 
  مذي وقال حديث حسن غريب رواه أبو داود وابن ماجه والتر

  قال احلافظ رووه كلهم من طريق عبد الرحيم أيب مرحوم عن سهل بن معاذ ويأيت الكالم عليهما 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا لريضى عن العبد  -  ٣٢٧١

  يها أن يأكل األكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عل
  رواه مسلم والنسائي والترمذي وحسنه 

  األكلة بفتح اهلمزة املرة الواحدة من األكل وقيل بضم اهلمزة وهي اللقمة 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال خرج أبو بكر باهلاجرة إىل املسجد فسمع عمر فقال يا أبا بكر  -  ٣٢٧٢

  ق اجلوع ما أخرجك هذه الساعة قال ما أخرجين إال ما أجد من حا
قال وأنا واهللا ما أخرجين غريه فبينما مها كذلك إذ خرج عليهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما 

أخرجكما هذه الساعة قاال واهللا ما أخرجنا إال ما جنده يف بطوننا من حاق اجلوع قال وأنا والذي نفسي بيده ما 
ا حىت أتوا باب أيب أي ا فانطلقو وب األنصاري وكان أبو أيوب يدخر لرسول اهللا صلى اهللا أخرجين غريه فقوم

ا كان أو لبنا فأبطأ عليه يومئذ فلم يأت حلينه فأطعمه ألهله وانطلق إىل خنله يعمل فيه فلما  عليه و سلم طعام
  انتهوا إىل الباب خرجت امرأته فقالت مرحبا بنيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومبن معه 

اهللا عليه و سلم أين أبو أيوب فسمعه وهو يعمل يف خنل له فجاء يشتد فقال مرحبا بنيب اهللا قال هلا نيب اهللا صلى 
سلم ومبن معه يا نيب اهللا ليس باحلني الذي كنت جتيء فيه فقال صلى اهللا عليه و سلم صدقت    صلى اهللا عليه و 

ا من النخل فيه من كل من التمر والرطب والبسر فقال صل سلم ما أردت قال فانطلق فقطع عذق ى اهللا عليه و 
إىل هذا أال جنيت لنا من متره قال يا رسول اهللا أحببت أن تأكل من متره ورطبه وبسره وألذحبن لك مع هذا 

ا أو جديا فذحبه وقال المرأته اخبزي واعجين لنا وأنت أعلم باخلبز  قال إن ذحبت فال تذحبن ذات در فأخذ عناق
فلما أدرك الطعام ووضع بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ نصف اجلدي فطبخه وشوى نصفه 

  وأصحابه أخذ من اجلدي فجعله يف رغيف وقال يا أبا أيوب أبلغ هبذا فاطمة فإهنا مل تصب مثل هذا منذ أيام 
  فذهب أبو أيوب إىل فاطمة فلما أكلوا وشبعوا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم خبز وحلم ومتر وبسر 

ت عيناه والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة فكرب ذلك على ورطب ودمع
أصحابه فقال بل إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم اهللا فإذا شبعتم فقولوا احلمد هللا الذي أشبعنا 

ا إال وأنعم علينا فأفضل فإن هذا كفاف هبذا فلما هنض قال أليب أيوب ائتنا غدا و كان ال يأيت أحد إليه معروف
  أحب أن جيازيه 



قال وإن أبا أيوب مل يسمع ذلك فقال عمر رضي اهللا عنه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم يأمرك أن تأتيه غدا 
ه وليدته فقال يا أبا أيوب استوص هبا خريا فإنا مل نر إال خريا ما دامت عندنا فلما جاء هبا  فأتاه من الغد فأعطا

أيوب من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال أجد لوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريا له  أبو
  من أن أعتقها فأعتقها 

  رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه كالمها من رواية عبد اهللا بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس 
  حاق اجلوع حباء مهملة وقاف مشددة هو شدته وكلبه 

يمان قال تعشيت مع أيب بردة رضي اهللا عنه فقال أال أحدثك ما حدثين به  -  ٣٢٧٣ وروي عن محاد بن أيب سل
  أبو عبد اهللا بن قيس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكل فشبع وشرب فروي 

  م ولدته أمه فقال احلمد هللا الذي أطعمين وأشبعين وسقاين وأرواين خرج من ذنوبه كيو
  رواه أبو يعلى 

قال احلافظ ويف الباب أحاديث كثرية مشهورة من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ليست من شرط كتابنا مل 
  نذكرها 

  الترغيب يف غسل اليد قبل الطعام إن صح اخلرب وبعده والترهيب أن ينام ويف يده ريح الطعام ال يغسلها 
سلمان رضي اهللا عنه -  ٣٢٧٤ قال قرأت يف التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنيب  عن 

سلم وأخربته مبا قرأت يف التوراة    صلى اهللا عليه و 
بله والوضوء بعده    فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بركة الطعام الوضوء ق
  يع وقيس يضعف يف احلديث رواه أبو داود والترمذي وقال ال يعرف هذا احلديث إال من حديث قيس بن الرب

  انتهى 

قال احلافظ قيس بن الربيع صدوق وفيه كالم لسوء حفظه ال خيرج اإلسناد عن حد احلسن وقد كان سفيان 
  يكره الوضوء قبل الطعام 

قال البيهقي وكذلك مالك بن أنس كرهه وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه واحتج باحلديث يعين 
ند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتى اخلالء مث إنه رجع فأيت بالطعام فقيل أال تتوضأ حديث ابن عباس قال كنا ع

  قال مل أصل فأتوضأ 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه إال أهنما قاال فقال إمنا أمرت بالوضوء إذا قمت إىل الصالة 

هللا عليه و سلم يقول من أحب وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى ا -  ٣٢٧٥
  أن يكثر اهللا خري بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع 

  رواه ابن ماجه والبيهقي واملراد بالوضوء غسل اليدين 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نام ويف يده غمر ومل  -  ٣٢٧٦

   نفسه يغسله فأصابه شيء فال يلومن إال
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه ورواه ابن ماجه أيضا عن فاطمة رضي اهللا 

  عنها بنحوه 



  الغمر بفتح الغني املعجمة وامليم بعدمها راء هو ريح اللحم وزهومته 
سلم إن الشيطان ح -  ٣٢٧٧ ساس حلاس فاحذروه وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  على أنفسكم من بات ويف يده ريح غمر فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه 
رواه الترمذي واحلاكم كالمها عن يعقوب بن الوليد املدين عن ابن أيب ذئب عن املقربي عنه وقال الترمذي 

انتهى وقال حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 
  احلاكم صحيح اإلسناد 

  قال احلافظ يعقوب بن الوليد األزدي هذا كذاب واهتم ال حيتج به لكن رواه 

البيهقي والبغوي وغريمها من حديث زهري بن معاوية عن سهيل بن أيب صاحل عن أيب هريرة كما أشار إليه 
  الترمذي وقال البغوي يف شرح السنة حديث حسن 

اهللا فإن سهيل بن أيب صاحل وإن كان تكلم فيه فقد روى له مسلم يف الصحيح احتجاجا وهو كما قال رمحه 
واستشهادا وروى له البخاري مقرونا وقال السلمي سألت الدارقطين مل ترك البخاري سهيال يف الصحيح فقال 

طويل وقد روى عنه شعبة ومالك ووثقه اجلمهور  وهو حديث ال أعرف له فيه عذرا وباجلملة فالكالم فيه 
  حسن واهللا أعلم 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من بات ويف يده ريح غمر  -  ٣٢٧٨
  فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه 

رواه البزار والطرباين بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح إال الزبري بن بكار وقد تفرد به كما قال الطرباين 
  تفرده فإنه ثقة إمام وال يضر 
وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من بات ويف يده ريح غمر فأصابه  -  ٣٢٧٩

  وضح فال يلومن إال نفسه 
  رواه الطرباين بإسناد حسن 

  الوضح بفتح الواو والضاد املعجمة مجيعا بعدمها حاء مهملة واملراد به هنا الربص 

  وغريه الترهيب من تويل السلطنة والقضاء واإلمارة سيماكتاب القضاء 

  ملن ال يثق بنفسه وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كلكم راع  -  ٣٢٨٠

ه ومسؤول عن رعيته واملرأة راعية يف ومسؤول عن رعيته اإلمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع يف أهل
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن 

  رعيته 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا سائل كل راع  -  ٣٢٨١
  حفظ أم ضيع عما استرعاه 



  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ويل القضاء أو جعل  -  ٣٢٨٢

  قاضيا بني الناس فقد ذبح بغري سكني 
  رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

احلافظ ومعىن قوله ذبح بغري سكني أن الذبح بالسكني حيصل به إراحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها فإذا  قال
  ذحبت بغري سكني كان فيه تعذيب هلا 

وقيل إن الذبح ملا كان يف ظاهر العرف وغالب العادة بالسكني عدل صلى اهللا عليه و سلم عن ظاهر العرف 
سلم هبذا القول ما خياف عليه من هالك دينه دون هالك والعادة إىل غري ذلك ليعلم أن مر اده صلى اهللا عليه و 

  بدنه ذكره اخلطايب وحيتمل غري ذلك 

وعن بريدة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال القضاة ثالثة واحد يف اجلنة واثنان يف النار فأما 
ق فجار يف احلكم فهو يف النار ورجل قضى للناس الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به ورجل عرف احل

  على جهل فهو يف النار 
  رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 

بن عفان رضي اهللا عنه قال البن عمر اذهب فكن قاضيا  -  ٣٢٨٤   وعن عبد اهللا بن موهب أن عثمان 
  قال أو تعفيين يا أمري املؤمنني قال اذهب فاقض بني الناس 

أمري املؤمنني قال عزمت عليك إال ذهبت فقضيت قال ال تعجل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال تعفيين يا
  و سلم يقول من عاذ باهللا فقد عاذ مبعاذ 

  قال نعم 
  قال فإين أعوذ باهللا أن أكون قاضيا 

سلم يقول من كان  قاضيا قال وما مينعك وقد كان أبوك يقضي قال ألين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فقضى باجلهل كان من أهل النار ومن كان قاضيا فقضى باجلور كان من أهل النار ومن كان قاضيا فقضى حبق 

  أو بعدل سأل التفلت كفافا فما أرجو منه بعد ذلك 
رواه أبو يعلى وابن حبان يف صحيحه والترمذي باختصار عنهما وقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قاضيا فقضى بالعدل فباحلري أن ينفلت منه كفافا فما أرجو بعد ذلك ومل يذكر اآلخرين وقال يقول من كان 
حديث غريب وليس إسناده عندي مبتصل وهو كما قال فإن عبد اهللا بن موهب مل يسمع من عثمان رضي اهللا 

  عنه 
ليأتني على القاضي  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول -  ٣٢٨٥

  العدل يوم القيامة ساعة يتمىن أنه مل يقض بني اثنني يف مترة قط 
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه 

ولفظه قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يدعى القاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة 



  احلساب ما يتمىن أنه مل يقض بني اثنني يف عمره قط 
  ل احلافظ كذا يف أصل من املسند والصحيح مترة وعمره ومها متقاربان ولعل أحدمها تصحيف واهللا أعلم قا

وعن عوف بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن شئتم أنبأتكم عن اإلمارة وما 
دامة وثالثها عذاب يوم القيامة إال من هي فناديت بأعلى صويت وما هي يا رسول اهللا قال أوهلا مالمة وثانيها ن

  عدل وكيف يعدل مع قريبه 
  رواه البزار والطرباين يف الكبري ورواته رواة الصحيح 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال شريك ال أدري رفعه أم ال  -  ٣٢٨٧
  قال اإلمارة أوهلا ندامة وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة 

  ناد حسن رواه الطرباين بإس
يه و سلم أنه قال ما من رجل يلي أمر عشرة فما  -  ٣٢٨٨ وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عل

فوق ذلك إال أتى اهللا مغلوال يوم القيامة يده إىل عنقه فكه بره أو أوثقه إمثه أوهلا مالمة وأوسطها ندامة وآخرها 
  خزي يوم القيامة 

   يزيد بن أيب مالك رواه أمحد ورواته ثقات إال
وروي عن أيب وائل شقيق ابن سامة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه استعمل بشر بن عاصم  -  ٣٢٨٩

ا لنا مسعا وطاعة قال بلى ولكن  رضي اهللا عنه على صدقات هوازن فتخلف بشر فلقيه عمر فقال ما خلفك أم
أمر املسلمني أيت به يوم القيامة حىت يوقف على مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ويل شيئا من 

  جسر جهنم فإن كان حمسنا جنا وإن كان مسيئا اخنرق به اجلسر فهوى فيه سبعني خريفا 
قال فخرج عمر رضي اهللا عنه كئيبا حمزونا فلقيه أبو ذر فقال ما يل أراك كئيبا حزينا فقال ما يل ال أكون كئيبا 

قول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ويل شيئا من أمر حزينا وقد مسعت بشر بن عاصم ي
املسلمني أيت به يوم القيامة حىت يوقف على جسر جهنم فإن كان حمسنا جنا وإن كان مسيئا اخنرق به اجلسر 
 فهوى فيه سبعني خريفا فقال أبو ذر أو ما مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال قال أشهد أين

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ويل أحدا من املسلمني أيت به يوم القيامة حىت يوقف على 
جسر جهنم فإن كان حمسنا جنا وإن كان مسيئا اخنرق به اجلسر فهوى فيه سبعني خريفا وهي سوداء مظلمة 

  ها فقال أبو ذر من سلت اهللا فأي احلديثني أوجع لقلبك قال كالمها قد أوجع قليب فمن يأخذها مبا في

  أنفه وألصق خده باألرض أما إنا ال نعلم إال خريا وعسى أن وليتها من ال يعدل فيها أن ال تنجو من إمثها 
  رواه الطرباين ويأيت أحاديث حنو هذه يف الباب بعده إن شاء اهللا تعاىل 
  عه سلت أنفه بفتح السني املهملة والالم بعدمها تاء مثناة فوق أي جد

ا من حاكم  -  ٣٢٩٠ وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
حيكم بني الناس إال جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه مث يرفع رأسه إىل السماء فإن قال ألقه ألقاه فهو يف مهواة 

  أربعني خريفا 
  يت لفظه يف الباب بعده إن شاء اهللا ويف إسنادمها جمالد بن سعيد رواه ابن ماجه واللفظ له والبزار ويأ



وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال جاء محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه إىل رسول اهللا  -  ٣٢٩١
سلم فقال يا رسول اهللا اجعلين على شيء أعيش به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي ا صلى اهللا عليه و 

  محزة نفس حتييها أحب إليك أم نفس متيتها قال نفس أحييها 
  قال عليك نفسك 

  رواه أمحد ورواته ثقات إال ابن هليعة 
سلم ضرب على منكبيه مث  -  ٣٢٩٢ وعن املقدام بن معديكرب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ريفا قال أفلحت يا قدمي إن مت ومل تكن أمريا وال كاتبا وال ع
  رواه أبو داود 

  ويف صاحل بن حيىي بن املقدام كالم قريب ال يقدح 
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أال تستعملين قال فضرب بيده على منكيب مث قال  -  ٣٢٩٣

  ه فيها يا أبا ذر إنك ضعيف وإهنا أمانة وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي علي
  رواه مسلم 

وعنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له يا أبا ذر إين أراك ضعيفا وإين أحب لك ما أحب لنفسي  -  ٣٢٩٤
  ال تؤمرن على اثنني وال تلني مال يتيم 

  رواه مسلم وأبو داود واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

يه و سلم قال إنكم ستحرصون على اإلمارة وستكون وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عل
  ندامة يوم القيامة فنعمت املرضعة وبئست الفاطمة 

  رواه البخاري ومسلم 
وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ويل لألمراء ويل  -  ٣٢٩٦

ئبهم معلقة بالثريا يدلون بني السماء واألرض وإهنم مل يلوا للعرفاء ويل لألمناء ليتمنني أقوام يوم القيامة أن ذوا
  عمال 

  رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد 
ويف رواية له وصحح إسنادها أيضا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليوشكن رجل  -  ٣٢٩٧

  الناس شيئا أن يتمىن أنه خر من الثريا ومل يل من أمر 
قال احلافظ وقد وقع يف اإلمالء املتقدم باب فيما يتعلق بالعمال والعرفاء واملكاسني والعشارين يف كتاب الزكاة 

  أغىن عن إعادته هنا 
سلم يا عبد الرمحن  -  ٣٢٩٨ وعن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

رة فإنك إن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها بن مسرة ال تسأل اإلما
  احلديث 

  رواه البخاري ومسلم 
وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء  -  ٣٢٩٩



  وكل إىل نفسه ومن أكره عليه أنزل اهللا عليه ملكا يسدده 
و داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب وابن ماجه ولفظه وهو رواية الترمذي قال رواه أب

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل القضاء وكل إىل نفسه ومن أجرب عليه ينزل عليه ملك فيسدده 

رعيته أو جيور أو  ترغيب من ويل شيئا من أمور املسلمني يف العدل إماما كان أو غريه وترهيبه أن يشق على
  يغشهم أو حيتجب عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل  -  ٣٣٠٠
عليه وتفرقا إال ظله إمام عادل وشاب نشأ يف عبادة اهللا ورجل قلبه معلق باملساجد ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا 

عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم 
  مشاله ما تنفق ميينه ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه 

  رواه البخاري ومسلم 
سلم ثالثة ال ترد دعوهت -  ٣٣٠١ م الصائم حىت يفطر وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

واإلمام العادل ودعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام ويفتح هلا أبواب السماء ويقول الرب وعزيت ألنصرنك 
  ولو بعد حني 

  رواه أمحد يف حديث والترمذي 
  وحسنه ابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

نهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا ع -  ٣٣٠٢
  املقسطني عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني 

  الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا 
  رواه مسلم والنسائي 

ل اجلنة ثالثة وعن عياض بن محار رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أه -  ٣٣٠٣
  ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب مسلم وعفيف متعفف ذو عيال 

  رواه مسلم 
  املقسط العادل 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 
  من مطر أربعني صباحا  ستني سنة وحد يقام يف األرض حبقه أزكى فيها

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وإسناد الكبري حسن 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا هريرة عدل  -  ٣٣٠٥

م عند اهللا ساعة أفضل من عبادة ستني سنة قيام ليلها وصيام هنارها ويا أبا هريرة جور ساعة يف حكم أشد وأعظ
  عز و جل من معاصي ستني سنة 

  ويف رواية عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستني سنة 
  رواه األصبهاين 



وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب الناس إىل اهللا  -  ٣٣٠٦
   تعاىل وأبعدهم منه جملسا إمام جائر يوم القيامة وأدناهم منه جملسا إمام عادل وأبغض الناس إىل اهللا

  رواه الترمذي والطرباين يف األوسط خمتصرا إال أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر 
  وقال الترمذي حديث حسن غريب 

وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أفضل الناس عند اهللا منزلة  -  ٣٣٠٧
  م القيامة إمام عادل رفيق وشر عباد اهللا عند اهللا منزلة يوم القيامة جائر خرق يو

  رواه الطرباين يف األوسط من رواية ابن هليعة وحديثه حسن يف املتابعات 
وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جياء باإلمام اجلائر يوم  -  ٣٣٠٨

  رعية فيفلجوا عليه فيقال له سد ركنا من أركان جهنم القيامة فتخاصمه ال
  رواه البزار وهذا احلديث مما أنكر على أغلب بن متيم 

  فيفلجوا عليه باجليم أي يظهروا عليه باحلجة والربهان ويقهروه حال املخاصمة 
أشد أهل النار  وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن -  ٣٣٠٩

  عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نيب وإمام جائر 
  رواه الطرباين ورواته ثقات 

  إال ليث بن أيب سليم ويف الصحيح بعضه 
  ورواه البزار بإسناد جيد إال أنه قال وإمام ضاللة 

بعة يبغضهم اهللا البياع وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أر -  ٣٣١٠
  احلالف والفىت املختال والشيخ الزاين واإلمام اجلائر 

  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه وهو يف مسلم بنحوه إال أنه قال وملك كذاب وعائل مستكرب 
ال  وعن طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول أال أيها الناس -  ٣٣١١

  يقبل اهللا صالة إمام جائر 
  رواه احلاكم من رواية عبد اهللا بن حممد العدوي وقال صحيح اإلسناد 

  قال احلافظ وعبد اهللا هذا واه متهم وهذا احلديث مما أنكر عليه 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يقبل اهللا هلم  -  ٣٣١٢

  ادة أن ال إله إال اهللا فذكر منهم اإلمام اجلائر شه
  رواه الطرباين يف األوسط 

سلم قال السلطان ظل اهللا يف  -  ٣٣١٣ وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و 
األرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإن عدل كان له األجر وكان يعين على الرعية الشكر وإن جار أو 

حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصرب وإذا جارت الوالة قحطت السماء وإذا منعت الزكاة هلكت 
  املواشي وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر واملسكنة وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار أو كلمة حنوها 

  رواه ابن ماجه 



نا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال وتقدم لفظه والبزار واللفظ له والبيهقي ولفظه عن ابن عمر قال ك
كيف أنتم إذا وقعت فيكم مخس وأعوذ باهللا أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة يف قوم قط يعمل 
هبا فيهم عالنية إال ظهر فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن يف أسالفهم وما منع قوم الزكاة إال منعوا القطر 

البهائم مل ميطروا وما خبس قوم املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجور السلطان من السماء ولوال 
  وال حكم أمراؤهم بغري ما أنزل اهللا إال سلط عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض 

  ما يف أيديهم وما عطلوا كتاب اهللا وسنة نبيه إال جعل اهللا بأسهم بينهم 
  يدة وقال صحيح على شرط مسلم رواه احلاكم بنحوه من حديث بر

وعن بكري بن وهب رضي اهللا عنه قال قال يل أنس أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد إن رسول اهللا  -  ٣٣١٤
سلم قام على باب البيت وحنن فيه فقال األئمة من قريش إن يل عليكم حقا وهلم عليكم حقا  صلى اهللا عليه و 

ا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا مثل ذلك ما إن استرمحوا رمحوا وإن عاهدو
  واملالئكة والناس أمجعني 

  رواه أمحد بإسناد جيد واللفظ له وأبو يعلى والطرباين 
وعن سيار بن سالمة أيب املنهال رضي اهللا عنه قال دخلت مع أيب على أيب برزة وإن يف أذين لقرطني  -  ٣٣١٥

اهللا عليه و سلم األمراء من قريش ثالثا ما فعلوا ثالثا ما حكموا فعدلوا واسترمحوا  وأنا غالم قال قال صلى
  فرمحوا وعاهدوا فوفوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 

  رواه أمحد ورواته ثقات والبزار وأبو يعلى بنصه 
هللا صلى اهللا عليه و سلم على باب بيت فيه نفر من وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول ا -  ٣٣١٦

قريش وأخذ بعضاديت الباب فقال هل يف البيت إال قرشي قال فقيل يا رسول اهللا غري فالن ابن أختنا فقال ابن 
أخت القوم منهم مث قال إن هذا األمر يف قريش ما إذا استرمحوا رمحوا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا 

  عل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل فمن مل يف
  رواه أمحد ورواته ثقات والبزار والطرباين 

سلم ال تقدس أمة ال يقضى فيها  -  ٣٣١٧ وعن معاوية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   باحلق وال يأخذ الضعيف حقه من القوي غري متعتع

  رواه الطرباين ورواته ثقات 
ورواه البزار بنحوه من حديث عائشة خمتصرا والطرباين من حديث ابن مسعود بإسناد جيد ورواه ابن ماجه 

  مطوال من حديث أيب سعيد 
طلب قضاء  -  ٣٣١٨ سلم قال من    وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  عدله جوره فله النار  املسلمني حىت يناله مث غلب
  رواه أبو داود 

وعن أيب بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال القضاة ثالثة قاضيان يف  -  ٣٣١٩
النار وقاض يف اجلنة رجل قضى بغري حق يعلم بذلك فذلك يف النار وقاض ال يعلم فأهلك حقوق الناس فهو يف 



  ذلك يف اجلنة النار وقاض قضى باحلق ف
  رواه أبو داود وتقدم لفظه وابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب 

وعن ابن أيب أوىف رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا مع القاضي ما مل  -  ٣٣٢٠
  جير فإذا جار ختلى عنه ولزمه الشيطان 
يف صحيحه واحلاكم إال أنه قال فإذا جار تربأ اهللا منه رووه كلهم من  رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان

  حديث عمران القطان وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
  قال احلافظ وعمران يأيت الكالم عليه إن شاء اهللا تعاىل 

ق وعن سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه أن مسلما ويهوديا اختصما إىل عمر رضي اهللا عنه فرأى احل -  ٣٣٢١
لليهودي فقضى له عمر به فقال له اليهودي واهللا لقد قضيت باحلق فضربه عمر بالدرة وقال وما يدريك فقال 

اليهودي واهللا إنا جند يف التوراة ليس قاض يقضي باحلق إال كان عن ميينه ملك وعن مشاله ملك يسددانه 
  ويوفقانه للحق ما دام مع احلق فإذا ترك احلق عرجا وتركاه 

  الك رواه م
وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه يرفعه قال يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفري  -  ٣٣٢٢

  جهنم فإن أمر به دفع فهوى فيها سبعني خريفا 
رواه ابن ماجه والبزار واللفظ له كالمها من رواية جمالد عن عامر عن مسروق عنه وتقدم لفظ ابن ماجه يف 

  الباب قبله 

روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن بشر بن عاصم اجلشمي رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و
و سلم يقول ال يلي أحد من أمر الناس شيئا إال وقفه اهللا على جسر جهنم فزلزل به اجلسر زلزلة فناج أو غري 

جب مظلم كالقرب يف جهنم ال يبلغ قعره  ناج فال يبقى منه عظم إال فارق صاحبه فإن هو مل ينج ذهب به يف
سبعني خريفا وإن عمر رضي اهللا عنه سأل سلمان وأبا ذر هل مسعتما ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قاال نعم 
  رواه ابن أيب الدنيا وغريه 

من أميت  وعن معقل بن يسار رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ويل أمة -  ٣٣٢٤
  قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه اهللا على وجهه يف النار 

  رواه الطرباين يف األوسط من رواية عبد العزيز بن احلصني وهو واه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
ا من أحد يكون على شيء من أمور هذه األمة فلم يعدل فيهم إال كبه اهللا يف النار    ولفظه قال م

  بغري هذا اللفظ وسيأيت لفظه إن شاء اهللا وهو يف الصحيحني 
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف جهنم واديا ويف  -  ٣٣٢٥

  الوادي بئر يقال له هبهب حق على اهللا أن يسكنه كل جبار عنيد 
  رواه الطرباين بإسناد حسن وأبو يعلى واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم  -  ٣٣٢٦



  القيامة مغلوال ال يفكه إال العدل 
  رواه أمحد بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح 

هللا وعن رجل عن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه قال مسعته غري مرة وال مرتني يقول قال رسول ا -  ٣٣٢٧
سلم ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال ال يفكه من ذلك الغل إال العدل    صلى اهللا عليه و 

  رواه أمحد والبزار ورجال أمحد رجال الصحيح إال الرجل املبهم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من أمري عشرة إال يؤتى به  -  ٣٣٢٨

  مغلوال يوم القيامة حىت يفكه العدل أو يوبقه اجلور 
  رواه البزار والطرباين يف األوسط ورجال البزار رجال الصحيح 

  وزاد يف رواية وإن كان مسيئا زيد غال إىل غله 
  ورواه الطرباين يف األوسط هبذه الزيادة أيضا من حديث بريدة 

ما من رجل ويل عشرة إال أيت به يوم القيامة مغلولة يده وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يرفعه قال  -  ٣٣٢٩
  إىل عنقه حىت يقضى بينه وبينهم 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ورجاله ثقات 
ا من وايل ثالثة  -  ٣٣٣٠ وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م

  عدله أو غله جوره إال لقي اهللا مغلولة ميينه فكه 
  رواه ابن حبان يف صحيحه من رواية إبراهيم بن هشام الغساين 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرض علي أول ثالثة  -  ٣٣٣١
  يدخلون النار أمري مسلط وذو ثروة من مال ال يؤدي حق اهللا فيه وفقري فخور 

  حبان يف صحيحيهما رواه ابن خزمية وابن 
وعن عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إين أخاف  -  ٣٣٣٢

  على أميت من أعمال ثالثة 
  قالوا وما هي يا رسول اهللا فقال زلة عامل وحكم جائر وهوى متبع 
قد احتج به الترمذي وأخرج له ابن خزمية يف رواه البزار والطرباين من طريق كثري بن عبد اهللا املزين وهو واه و

  صحيحه وبقية إسناده ثقات 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف بييت هذا اللهم  -  ٣٣٣٣

  من ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ويل من أمر أميت شيئا فرفق هبم فارفق به 
  لم والنسائي رواه مس

  ورواه أبو عوانة يف صحيحه وقال فيه من ويل منهم شيئا فشق عليهم فعليه هبلة اهللا 
  قالوا يا رسول اهللا وما هبلة اهللا قال لعنة اهللا 

  قال احلافظ ويأيت يف باب الشفقة إن شاء اهللا 
  وعن أيب عثمان قال كتب إلينا عمر رضي اهللا عنه وحنن بأذربيجان  -  ٣٣٣٤



بة بن فرقد إنه ليس من كدك وال كد أبيك وال كد أمك فأشبع املسلمني يف رحاهلم مما تشبع منه يف رحلك يا عت
  وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس احلرير 

  رواه مسلم 
ا من أميت أحد ويل من  -  ٣٣٣٥ سلم قال م وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و 

  ا مل حيفظهم مبا حيفظ به نفسه إال مل جيد رائحة اجلنة أمر الناس شيئ
  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط 

يه و سلم قال من ويل شيئا من أمور  -  ٣٣٣٦ وعن ابن عباس أيضا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عل
  املسلمني مل ينظر اهللا يف حاجته حىت ينظر يف حوائجهم 

الصحيح إال حسني بن قيس املعروف حبنش وقد وثقه ابن منري وحسن له والترمذي  رواه الطرباين ورجاله رجال
  غري ما حديث وصحح له احلاكم وال يضر يف املتابعات 

ا من عبد  -  ٣٣٣٧ وعن معقل بن يسار رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م
  غاش رعيته إال حرم اهللا تعاىل عليه اجلنة يسترعيه اهللا عز و جل رعية ميوت يوم ميوت وهو 

  ويف رواية فلم حيطها بنصحه مل يرح رائحة اجلنة 
  رواه البخاري ومسلم 

وعنه أيضا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من أمري يلي أمور املسلمني مث ال  -  ٣٣٣٨
  جيهد هلم وينصح هلم إال مل يدخل معهم اجلنة 

  م والطرباين وزاد كنصحه وجهده لنفسه رواه مسل
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ويل من أمر  -  ٣٣٣٩

  املسلمني شيئا فغشهم فهو يف النار 
  رواه الطرباين يف األوسط والصغري ورواته ثقات إال عبد اهللا بن ميسرة أبا ليلى 

مغفل املزين رضي اهللا عنه قال أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  وعن عبد اهللا بن -  ٣٣٤٠
  يقول ما من إمام وال وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة 

  رواه الطرباين بإسناد حسن 

  قيامة مسرية سبعني عاما ويف رواية له ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة وعرفها يوجد يوم ال
سن وعن ابن مرمي عمرو بن مرة اجلهين رضي اهللا عنه أنه قال ملعاوية مسعت رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٣٤١

عليه و سلم يقول من واله اهللا شيئا من أمور املسلمني فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب اهللا 
  ية رجال على حوائج املسلمني دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاو

  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي 
ا من إمام يغلق بابه دون ذوي احلاجة واخللة  ولفظه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م

  واملسكنة إال أغلق اهللا أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته 
  اإلسناد  ورواه احلاكم بنحو لفظ أيب داود وقال صحيح



وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ويل من أمر الناس  -  ٣٣٤٢
  شيئا فاحتجب عن أويل الضعف واحلاجة احتجب اهللا عنه يوم القيامة 

  رواه أمحد بإسناد جيد والطرباين وغريه 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أتى معاوية وعن أيب السماح األزدي عن ابن عم له من أصحاب ا -  ٣٣٤٣

فدخل عليه فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ويل من أمر املسلمني مث أغلق بابه دون 
  املسكني واملظلوم وذوي احلاجة أغلق اهللا تبارك وتعاىل أبواب رمحته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها 

  إسناد أمحد حسن رواه أمحد وأبو يعلى و
بن أيب سفيان رضي اهللا عنه ضرب على الناس بعثا فخرجوا  -  ٣٣٤٤   وعن أيب جحيفة أن معاوية 

فرجع أبو الدحداح فقال له معاوية أمل تكن خرجت قال بلى ولكن مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لى اهللا عليه و سلم يقول يا أيها الناس من حديثا أحببت أن أضعه عندك خمافة أن ال تلقاين مسعت رسول اهللا ص

ويل عليكم عمال فحجب بابه عن ذي حاجة املسلمني حجبه اهللا أن يلج باب اجلنة ومن كانت مهته الدنيا حرم 
  اهللا عليه جواري فإين بعثت خبراب الدنيا ومل أبعث بعمارهتا 

  فيه على جرح وال تعديل واهللا أعلم به  رواه الطرباين ورواته ثقات إال شيخه جربون بن عيسى فإين مل أقف

  ترهيب من ويل شيئا من أمور املسلمني أن يويل عليهم رجال ويف رعيته خري فيه 
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من استعمل رجال من  -  ٣٣٤٥

  ؤمنني عصابة وفيهم من هو أرضى هللا منه فقد خان اهللا ورسوله وامل
  رواه احلاكم من طريق حسني بن قيس عن عكرمة عنه وقال صحيح اإلسناد 

  قال احلافظ حسني هذا هو حنش واه وتقدم يف الباب قبله 
وعن يزيد بن أيب سفيان قال قال يل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه حني بعثين إىل الشام يا يزيد إن  -  ٣٣٤٦

ذلك أكثر ما أخاف عليك بعدما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لك قرابة عسيت أن تؤثرهم باإلمارة و
أمر عليهم أحدا حماباة فعليه لعنة اهللا ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال حىت يدخله  من ويل من أمر املسلمني شيئا ف

  جهنم 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  أمحد باختصار ويف إسناده رجل مل يسم  قال احلافظ فيه بكر بن خنيس يأيت الكالم عليه ورواه
  ترهيب الراشي واملرتشي والساعي بينهما  - ٤

  عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الراشي واملرتشي  -  ٣٣٤٧
  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح 

سلم لعنة اهللا على الراشي واملرتشي وابن ماجه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا    عليه و 
  وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

سلم قال الراشي واملرتشي يف النار  -  ٣٣٤٨   وعنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 



  رواه الطرباين ورواته ثقات معروفون 
  ورواه البزار بلفظه من حديث عبد الرمحن بن عوف 

سلم يقول ما من قوم يظهر فيهم و عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  الربا إال أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إال أخذوا بالرعب 

  رواه أمحد بإسناد فيه نظر 
  و سلم الراشي واملرتشي يف احلكم وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه  -  ٣٣٥٠

  رواه الترمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وزادوا والرائش يعين الذي يسعى بينهما 
وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الراشي واملرتشي والرائش يعين  -  ٣٣٥١

  الذي ميشي بينهما 
  والطرباين وفيه أبو اخلطاب ال يعرف رواه اإلمام أمحد والبزار 

  الرائش بالشني املعجمة هو السفري بني الرائش واملرتشي 
وعن أم سلمة رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا الراشي واملرتشي يف  -  ٣٣٥٢
  احلكم 

  رواه الطرباين بإسناد جيد 
سلم قال من ويل عشرة فحكم وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما م -  ٣٣٥٣ رفوعا أن النيب صلى اهللا عليه و 

ا  بينهم مبا أحبوا أو مبا كرهوا جيء به مغلولة يده فإن عدل ومل يرتش ومل حيف فك اهللا عنه وإن حكم بغري م
  أنزل اهللا وارتشى وحاىب فيه شدت يساره إىل ميينه مث رمي به يف جهنم فلم يبلغ قعرها مخسمائة عام 

اكم عن سعدان بن الوليد عن عطاء عنه وقال مسعه احلسن بن بشري البجلي منه وسعدان بن الوليد رواه احل
  البجلي الكويف قليل احلديث مل خيرجا عنه 

  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال الرشوة يف احلكم كفر وهي بني الناس سحت  -  ٣٣٥٤
  رواه الطرباين موقوفا بإسناد صحيح 

  ودعاء املظلوم وخذله والترغيب يف نصرته الترهيب من الظلم 
عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما يروي عن ربه عز و جل أنه قال يا  -  ٣٣٥٥

  عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا احلديث 
  غريه رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وتقدم بتمامه يف الدعاء و

وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات  -  ٣٣٥٦
بلكم محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم    يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان ق

  رواه مسلم وغريه 
ظلمات يوم القيامة وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رس -  ٣٣٥٧   ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظلم 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم والظلم فإن الظلم هو  -  ٣٣٥٨



فإن الشح دعا من كان  ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن اهللا ال حيب الفاحش واملتفحش وإياكم والشح
  قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم 

  رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم 
سلم خيطب على  -  ٣٣٥٩ وروي عن اهلرماس بن زياد رضي اهللا عنه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

القيامة وإياكم والشح فإمنا أهلك  ناقته فقال إياكم واخليانة فإهنا بئست البطانة وإياكم والظلم فإنه ظلمات يوم
  من كان قبلكم الشح حىت سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وله شواهد كثرية 
ال تظلموا فتدعوا فال  -  ٣٣٦٠ وروي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  تستنصروا فال تنصروا يستجاب لكم وتستسقوا فال تسقوا و
  رواه الطرباين 

سلم صنفان من أميت لن  -  ٣٣٦١   وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ظلوم غشوم وكل غال مارق    تناهلما شفاعيت إمام 
  رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات 

 عليه و سلم كان يقول املسلم أخو املسلم ال وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا -  ٣٣٦٢
  يظلمه وال خيذله ويقول والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إال بذنب حيدثه أحدمها 

  رواه أمحد بإسناد حسن 
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ميلي للظامل فإذا أخذه  -  ٣٣٦٣

   ٢٠١ يفلته مث قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد هود مل
  رواه البخاري ومسلم والترمذي 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الشيطان قد يئس أن  -  ٣٣٦٤
باحملقرات وهي املوبقات يوم القيامة اتقوا الظلم  تعبد األصنام يف أرض العرب ولكنه سريضى منكم بدون ذلك

ما استطعتم فإن العبد جييء باحلسنات يوم القيامة يرى أهنا ستنجيه فما زال عبد يقول يا رب ظلمين عبدك 
احموا من حسناته وما يزال كذلك حىت ما يبقى له حسنة من الذنوب وإن مثل ذلك كسفر نزلوا  مظلمة فيقول 

يس معهم حطب فتفرق القوم ليحتطبوا فلم يلبثوا أن حطبوا فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا بفالة من األرض ل
  وكذلك الذنوب 

رواه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن مسلم اهلجري عن أيب األحوص عن ابن مسعود ورواه أمحد والطرباين 
  بإسناد حسن حنوه باختصار 

يب صلى اهللا عليه و سلم قال من كانت عنده مظلمة ألخيه من وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن الن -  ٣٣٦٥
عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر 

  مظلمته وإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه 



  رواه البخاري والترمذي 
  بدا كانت له عند أخيه مظلمة يف عرض أو مال احلديث وقال يف أوله رحم اهللا ع

وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أتدرون ما املفلس قالوا  -  ٣٣٦٦
املفلس فينا من ال درهم له وال متاع فقال إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت 

دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وقد شت م هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك 
  فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مث طرح يف النار 

  رواه مسلم والترمذي 
بد اهللا بن مسعود وعن ابن عثمان عن سلمان الفارسي و سعد بن مالك و حذيفة بن اليمان و ع -  ٣٣٦٧

حىت عد ستة أو سبعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته 
  حىت يرى أنه ناج فما تزال مظامل بين آدم تتبعه حىت ما يبقى له حسنة وحيمل عليه من سيئاهتم 

  رواه البيهقي يف البعث بإسناد جيد 
رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث معاذا إىل اليمن فقال اتق وعن ابن عباس  -  ٣٣٦٨

  دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي يف حديث والترمذي خمتصرا هكذا واللفظ له ومطوال كاجلماعة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال ترد دعوهتم الصائم  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال -  ٣٣٦٩
حىت يفطر واإلمام العادل ودعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام ويفتح هلا أبواب السماء ويقول الرب وعزيت 

  ألنصرنك ولو بعد حني 
والبزار خمتصرا ثالث رواه أمحد يف حديث والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

  حق على اهللا أن ال يرد هلم دعوة الصائم حىت يفطر واملظلوم حىت ينتصر واملسافر حىت يرجع 

ويف رواية للترمذي حسنة ثالث دعوات ال شك يف إجابتهن دعوة املظلوم ودعوة املسافر ودعوة الوالد على 
  الولد 

  وروى أبو داود هذه بتقدمي وتأخري 
بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة تستجاب دعوهتم وعن عقبة  -  ٣٣٧٠

  الوالد واملسافر واملظلوم 
  رواه الطرباين يف حديث بإسناد صحيح 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتقوا دعوة املظلوم فإهنا  -  ٣٣٧١
  أهنا شرارة تصعد إىل السماء ك

  رواه احلاكم وقال رواته متفق على االحتجاج هبم إال عاصم بن كليب فاحتج به مسلم وحده 
دعوة املظلوم مستجابة وإن  -  ٣٣٧٢ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  كان فاجرا ففجوره على نفسه 
  رواه أمحد بإسناد حسن 



سلم دعوتان ليس بينهما وروي عن ا -  ٣٣٧٣ بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  وبني اهللا حجاب دعوة املظلوم ودعوة املرء ألخيه بظهر الغيب 

  رواه الطرباين وله شواهد كثرية 
ملظلوم وعن خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتقوا دعوة ا -  ٣٣٧٤

  فإهنا حتمل على الغمام يقول اهللا وعزيت وجاليل ألنصرنك ولو بعد حني 
  رواه الطرباين وال بأس بإسناده يف املتابعات 

وعن أيب عبد اهللا األسدي قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٣٧٥
ا عليه و سلم دعوة املظلوم وإن كان كافرا ليس دوهن ا حجاب وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دع م

  يريبك إىل ما ال يريبك 
  رواه أمحد ورواته إىل عبد اهللا حمتج هبم يف الصحيح وأبو عبد اهللا مل أقف فيه على جرح وال تعديل 

ى وروي عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا اشتد غضيب عل -  ٣٣٧٦
  من ظلم من ال جيد له ناصرا غريي 
  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط 

ال يظلمه وال خيذله  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املسلم أخو املسلم 
  وال حيقره 

  التقوى ههنا 
  التقوى ههنا 
  التقوى ههنا 

  قر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه وعرضه وماله ويشري إىل صدره حبسب امرىء من الشر أن حي
  رواه مسلم 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا ما كانت صحف إبراهيم قال كانت أمثاال كلها  -  ٣٣٧٨
  أيها امللك املسلط املبتلى املغرور 

ين دعوة املظلوم فإين ال أردها وإن كانت من إين مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكين بعثتك لترد ع
  كافر وعلى العاقل ما مل يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات 

فساعة يناجي فيها ربه وساعة حياسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها يف صنع اهللا عز و جل وساعة خيلو فيها 
ا إال لثالث تزود ملعاد أو مرمة ملعاش أو لذة يف غري  حلاجته من املطعم واملشرب وعلى العاقل أن ال يكون ظاعن

حمرم وعلى العاقل أن يكون بصريا بزمانه مقبال على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كالمه من عمله قل كالمه 
  إال فيما يعنيه 

قلت يا رسول اهللا فما كانت صحف موسى عليه السالم قال كانت عربا كلها عجبت ملن أيقن باملوت مث هو 
  عجبت ملن أيقن بالنار مث هو يضحك  يفرح

عجبت ملن أيقن بالقدر مث هو ينصب عجبت ملن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها مث اطمأن إليها عجبت ملن أيقن 



  باحلساب غدا مث ال يعمل 
  قلت يا رسول اهللا أوصين قال أوصيك بتقوى اهللا فإهنا رأس األمر كله 

  قلت يا رسول اهللا زدين 
  ة القرآن وذكر اهللا عز و جل فإنه نور لك يف األرض وذخر لك يف السماء قال عليك بتالو

  قلت يا رسول اهللا زدين قال إياك وكثرة الضحك فإنه مييت القلب ويذهب بنور الوجه 
  قلت يا رسول اهللا زدين قال عليك باجلهاد فإنه رهبانية أميت 

  قلت يا رسول اهللا زدين قال أحب املساكني وجالسهم 
  رسول اهللا زدين  قلت يا

ا هو فوقك فإنه أجدر أن ال تزدري نعمة اهللا عندك    قال انظر إىل من هو حتتك وال تنظر إىل م
  قلت يا رسول اهللا زدين قال قل احلق وإن كان مرا 

قلت يا رسول اهللا زدين قال لريدك عن الناس ما تعلمه من نفسك وال جتد عليهم فيما تأيت وكفى بك عيبا أن 
  الناس ما جتهله من نفسك وجتد عليهم فيما تأيت مث تعرف من 

  ضرب بيده على صدري فقال يا أبا ذر ال عقل كالتدبري وال ورع كالكف وال حسب كحسن اخللق 
  رواه ابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
ديث طويل يف أوله ذكر األنبياء عليهم قال احلافظ انفرد به إبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين عن أبيه وهو ح

السالم ذكرت منه هذه القطعة ملا فيها من احلكم العظيمة واملواعظ اجلسيمة ورواه احلاكم أيضا ومن طريق 
البيهقي كالمها عن حيىي بن سعيد السعدي البصري حدثنا عبد امللك بن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمر عن 

يه كالم واحلديث منكر من هذه الطريق وحديث إبراهيم بن هشام هو املشهور أيب ذر بنحوه وحيىي بن سعيد ف
  واهللا أعلم 
وعن جابر و أيب طلحة رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم خيذل  -  ٣٣٧٩

يه نصرته وما من امرأ مسلما يف موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إال خذله اهللا يف موطن حيب ف
امرىء ينصر مسلما يف موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره اهللا يف موطن حيب فيه 

  نصرته 
  رواه أبو داود 

وروي عن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أمر بعبد من  -  ٣٣٨٠
يه نارا فلما عباد اهللا يضرب يف قربه مائة  جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حىت صارت جلدة واحدة فامتأل قربه عل

  ارتفع عنه وأفاق قال عالم جلدمتوين قال إنك صليت صالة بغري طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره 
  رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب التوبيخ 

املؤمنني وأمرين أن أصلب يف احلكم وقال يف  وعن حممد بن حيىي بن محزة قال كتب إيل املهدي أمري -  ٣٣٨١
كتابه حدثين أيب عن أبيه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا تبارك 

ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل    وتعاىل وعزيت وجاليل ألنتقمن من الظامل يف عاجله وآجله وألنتقمن 



بن حيىي وفيه نظر رواه أبو    الشيخ أيضا فيه من رواية أمحد بن حممد 
  عن أبيه وجد املهدي هو حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس وروايته عن ابن عباس مرسلة واهللا أعلم 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انصر أخاك ظاملا أو مظلوما فقال رجل يا 
صره إذا كان مظلوما أفرأيت إن كان ظاملا كيف أنصره قال حتجزه أو متنعه عن الظلم فإن ذلك رسول اهللا أن

  نصره 
رواه البخاري ورواه مسلم يف حديث عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ولينصر الرجل أخاه ظاملا 

ا إن كان ظاملا فلينهه فإنه له نصرة وإن كان مظلوما فلينصره    أو مظلوم
وعن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من  -  ٣٣٨٣

  محى مؤمنا من منافق أراه قال بعث اهللا ملكا حيمي حلمه يوم القيامة من نار جهنم احلديث 
  رواه أبو داود ويأيت بتمامه يف الغيبة إن شاء اهللا تعاىل 

ا الترغيب يف كلمات  - ٦   يقوهلن من خاف ظامل
عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا ختوف أحدكم  -  ٣٣٨٤

السلطان فليقل اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم كن يل جارا من شر فالن بن فالن يعين الذي 
  عز جارك وجل ثناؤك وال إله غريك يريده وشر اجلن واإلنس وأتباعهم أن يفرط علي أحد منهم 

رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح إال جناد بن سلم وقد وثق ورواه األصبهاين وغريه موقوفا على عبد اهللا مل 
  يرفعوه 
  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال إذا أتيت سلطانا مهيبا ختاف أن يسطو بك فقل اهللا أكرب  -  ٣٣٨٥

   اهللا أعز من خلقه مجيعا
  اهللا أعز مما أخاف وأحذر 

أعوذ باهللا الذي ال إله إال هو املمسك السموات أن يقعن على األرض إال بإذنه من شر عبدك فالن وجنوده 
  وأتباعه وأشياعه من اجلن واإلنس 

  اللهم كن يل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك امسك وال إله غريك ثالث مرات 
ا وهذا لفظه وهو أمت ورواه الطرباين وليس عنده ثالث مرات ورجاله حمتج هبم يف رواه ابن أيب شيبة موقو ف

  الصحيح 

وعن أيب جملز وامسه الحق بن محيد رضي اهللا عنه قال من خاف من أمري ظلما فقال رضيت باهللا ربا وباإلسالم 
  دينا ومبحمد صلى اهللا عليه و سلم نبيا وبالقرآن حكما وإماما جناه اهللا منه 

يه وهو تابعي ثقة ر ا عل   واه ابن أيب شيبة موقوف
  الترغيب يف االمتناع عن الدخول على الظلمة والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بدا جفا ومن تبع الصيد  -  ٣٣٨٧
ا ازداد عبد من السلطان قربا إال ازداد من اهللا بعدا  غفل ومن أتى أبواب السلطان افتنت   وم

  رواه أمحد بإسنادين رواة أحدمها رواة الصحيح 



وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بدا جفا ومن اتبع  -  ٣٣٨٨
  الصيد غفل ومن أتى السلطان افتنت 
  وقال الترمذي حديث حسن  رواه أبو داود والترمذي والنسائي

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لكعب بن عجرة أعاذك  -  ٣٣٨٩
اهللا من إمارة السفهاء قال وما إمارة السفهاء قال أمراء يكونون بعدي ال يهتدون هبديي وال يستنون بسنيت فمن 

لئك ليسوا مين ولست منهم وال يردون على حوضي ومن مل يصدقهم صدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فأو
  بكذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فأولئك مين وأنا منهم وسريدون على حوضي 

  يا كعب بن عجرة الصيام جنة والصدقة تطفىء اخلطيئة والصالة قربان أو قال برهان 
  ه فموبقها يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفس

  رواه أمحد واللفظ له والبزار ورواهتما حمتج هبم يف الصحيح 
  ورواه ابن حبان يف صحيحه إال أنه قال 

ستكون أمراء من دخل عليهم فأعاهنم على ظلمهم وصدقهم بكذهبم فليس مين ولست منه ولن يرد على 
و مين وأنا منه وسريد على احلوض احلوض ومن مل يدخل عليهم ومل يعنهم على ظلمهم ومل يصدقهم بكذهبم فه

  احلديث 
سلم أعيذك باهللا يا  ورواه الترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ظلمهم فليس  كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبواهبم فصدقهم يف كذهبم وأعاهنم على 

ومن غشي أبواهبم أو مل يغش فلم يصدقهم يف كذهبم ومل يعنهم على  مين ولست منه وال يرد علي احلوض
  ظلمهم فهو مين وأنا منه وسريد علي احلوض احلديث 

  واللفظ للترمذي 
ويف رواية له أيضا عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن تسعة  -  ٣٣٩٠

ر من العجم فقال امسعوا هل مسعتم إنه سيكون بعدي أمراء فمن مخسة وأربعة أحد العددين من العرب واآلخ
ظلمهم فليس مين ولست منه وليس بوارد على احلوض ومن مل  دخل عليهم فصدقهم بكذهبم وأعاهنم على 

ظلمهم ومل يصدقهم بكذهبم فهو مين وأنا منه وهو وارد على احلوض    يدخل عليهم ومل يعنهم على 
  ح قال الترمذي حديث غريب صحي

وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن يف  -  ٣٣٩١
املسجد بعد صالة العشاء فرفع بصره إىل السماء مث خفض حىت ظننا أنه حدث يف السماء أمر فقال أال إهنا 

مهم فليس مين وال أنا منه ومن مل ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون فمن صدقهم بكذهبم وماالهم على ظل
  يصدقهم بكذهبم ومل ميالئهم على ظلمهم فهو مين وأنا منه 

  حديث رواه أمحد ويف إسناده راو مل يسم وبقيته ثقات حمتج هبم يف الصحيح 
وعن عبد اهللا بن خباب عن أبيه رضي اهللا عنهما قال كنا قعودا على باب النيب صلى اهللا عليه و  -  ٣٣٩٢
  رج علينا فقال امسعوا قلنا قد مسعنا قال امسعوا قلنا قد سلم فخ



مسعنا قال إنه سيكون بعدي أمراء فال تصدقوهم بكذهبم وال تعينوهم على ظلمهم فإن من صدقهم بكذهبم 
ظلمهم مل يرد على احلوض    وأعاهنم على 

  رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 
ي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يكون أمراء تغشاهم وعن أيب سعيد اخلدري رض -  ٣٣٩٣

غواش أو حواش من الناس يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس 
  مين ولست منه ومن مل يدخل عليهم ومل يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين وأنا منه 

وأبو يعلى ومن طريق ابن حبان يف صحيحه إال أهنما قاال فمن صدقهم بكذهبم وأعاهنم  رواه أمحد واللفظ له
  على ظلمهم فأنا منه بريء 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن ناسا من أميت سيتفقهون يف  -  ٣٣٩٤
ونعتزهلم بديننا وال يكون ذلك كما ال جيتىن من الدين ويقرؤون القرآن يقولون نأيت األمراء فنصيب من دنياهم 

  القتاد إال الشوك كذلك ال جيتىن من قرهبم إال 
  قال ابن الصباح كأنه يعين اخلطايا 

  رواه ابن ماجه ورواته ثقات 
سلم دعا ألهله  -  ٣٣٩٥ وعن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا  وفاطمة وغريمها فقلت يا رسول اهللا أنا من أهل البيت قال نعم ما مل تقم على باب سدة أو تأيت أمريا فذكر علي
  تسأله 

  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات واملراد بالسدة هنا باب السلطان وحنوه ويأيت يف باب الفقر ما يدل له 
مر برجل من أهل املدينة له شرف وهو جالس  وعن علقمة بن أيب وقاص الليثي رضي اهللا عنه أنه -  ٣٣٩٦

بسوق املدينة فقال علقمة يا فالن إن لك حرمة وإن لك حقا وإين رأيتك تدخل على هؤالء األمراء فتتكلم 
سلم يقول قال رسول  عندهم وإين مسعت بالل بن احلارث رضي اهللا عنه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب اهللا له هبا اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 
رضوانه إىل يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب اهللا له هبا 

  سخطه إىل يوم 

  القيامة 
  يه ما مسعت من بالل بن احلارث قال علقمة انظر وحيك ماذا تقول وما تكلم به فرب كالم قد منعن

  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وروى الترمذي واحلاكم املرفوع منه وصححاه 
ورواه األصفهاين إال أنه قال عن بالل بن احلارث أنه قال لبنيه إذا حضرمت عند ذي سلطان فأحسنوا احملضر فإين 

  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فذكره 
  ترهيب من إعانة املبطل ومساعدته والشفاعة املانعة من حد من حدود اهللا وغري ذلك ال

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من حالت شفاعته  -  ٣٣٩٧
ط اهللا دون حد من حدود اهللا عز و جل فقد ضاد اهللا عز و جل ومن خاصم يف باطل وهو يعلم مل يزل يف سخ



  حىت ينزع ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهللا ردغة اخلبال حىت خيرج مما قال 
رواه أبو داود واللفظ له والطرباين بإسناد جيد حنوه وزاد يف آخره وليس خبارج ورواه احلاكم مطوال وخمتصرا 

  وقال يف كل منها صحيح اإلسناد 
  ق كان يف سخط اهللا حىت ينزع ولفظ املختصر قال من أعان على خصومة بغري ح

  ويف رواية أليب داود ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من اهللا 
الردغة بفتح الراء وسكون الدال املهملة وحتريكها أيضا وبالغني املعجمة هي الوحل وردغة اخلبال بفتح اخلاء 

  سرا يف صحيح مسلم وغريه املعجمة والباء املوحدة هي عصارة أهل النار أو عرقهم كما جاء مف
وعن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٣٣٩٨

  سلم قال مثل الذي يعني قومه على غري احلق كمثل بعري تردى يف بئر فهو ينزع منها بذنبه 
  ن أبيه رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه وعبد الرمحن مل يسمع م

قال احلافظ ومعىن احلديث أنه قد وقع يف اإلمث وهلك كالبعري إذا تردى يف بئر فصار ينزع بذنبه وال يقدر على 
  اخلالص 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أميا رجل حالت شفاعته دون  -  ٣٣٩٩

وأميا رجل شد غضبا على مسلم يف خصومة ال علم له هبا حد من حدود اهللا مل يزل يف غضب اهللا حىت ينزع 
فقد عاند اهللا حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة اهللا تتابع إىل يوم القيامة وأميا رجل أشاع على رجل مسلم 
  بكلمة وهو منها بريء سبه هبا يف الدنيا كان حقا على اهللا أن يذيبه يوم القيامة يف النار حىت يأيت بنفاذ ما قال 

  رواه الطرباين وال حيضرين اآلن حال إسناده 
وروى بعضه بإسناد جيد قال من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه حبسه اهللا يف نار جهنم حىت يأيت بنفاذ ما قال 

  فيه 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حالت شفاعته دون حد  -  ٣٤٠٠

قد ضاد اهللا يف ملكه ومن أعان على خصومة ال يعلم أحق أو باطل فهو يف سخط اهللا حىت ينزع من حدود اهللا ف
ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور ومن حتلم كاذبا كلف أن يعقد بني طريف 

  شعرية وسباب املسلم فسوق وقتاله كفر 
  رواه الطرباين من رواية رجاء بن صبيح السقطي 

سلم من أعان ظاملا  -  ٣٤٠١ وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  بباطل ليدحض به حقا برىء من ذمة اهللا وذمة رسوله 

  رواه الطرباين واألصبهاين 
وروي عن أوس بن شرحبيل أحد بين أشجع رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٤٠٢

  قول من مشى مع ظامل ليعينه وهو يعلم أنه ظامل فقد خرج من اإلسالم ي
  رواه الطرباين يف الكبري وهو حديث غريب 

  ترهيب احلاكم وغريه من إرضاء الناس مبا يسخط اهللا عز و جل  - ٩



فيه  عن رجل من أهل املدينة قال كتب معاوية إىل عائشة رضي اهللا عنها أن اكتيب يل كتابا توصيين -  ٣٤٠٣
  وال تكثري علي فكتبت عائشة إىل معاوية سالم عليك أما بعد 

فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من التمس رضا اهللا بسخط الناس كفاه اهللا مؤونة الناس ومن 
  التمس رضا الناس بسخط اهللا وكله اهللا إىل الناس والسالم عليك 

بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا كتبت إىل معاوية قال رواه الترمذي ومل يسم الرجل مث روى ب إسناده عن هشام 
فذكر احلديث مبعناه ومل يرفعوه وروى ابن حبان يف صحيحه املرفوع منه فقط ولفظه قالت قال رسول اهللا صلى 

سلم من التمس رضا اهللا بسخط الناس رضي اهللا عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس  اهللا عليه و 
  بسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أسخط اهللا يف رضا  -  ٣٤٠٤
الناس سخط اهللا عليه وأسخط عليه من أرضاه يف سخطه ومن أرضى اهللا يف سخط الناس رضي اهللا عنه وأرضى 

  زينه ويزين قوله عمله يف عينه عنه من أسخطه يف رضاه حىت ي
  رواه الطرباين بإسناد جيد قوي 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أرضى سلطانا  -  ٣٤٠٥
  مبا يسخط ربه خرج من دين اهللا 

  ات رواه احلاكم وقال تفرد به عالق بن أيب مسلم عن جابر والرواة إليه كلهم ثق
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من طلب حمامد الناس  -  ٣٤٠٦

  مبعاصي اهللا عاد حامده له ذاما 
سلم من أرضى اهللا بسخط الناس  رواه البزار وابن حبان يف صحيحه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  له اهللا إىل الناس كفاه اهللا ومن أسخط اهللا برضا الناس وك
  ورواه البيهقي بنحوه يف كتاب الزهد الكبري 

  ويف رواية له قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أراد سخط اهللا ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاما 
سلم من حتبب إىل  -  ٣٤٠٧ بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وروي عن عبد اهللا بن عصمة 
  مبا حيبونه وبارز اهللا تعاىل لقي اهللا تعاىل يوم القيامة وهو عليه غضبان  الناس

  رواه الطرباين 

الترغيب يف الشفقة على خلق اهللا تعاىل من الرعية واألوالد والعبيد وغريهم ورمحتهم والرفق هبم والترهيب من 
  هي عن وسم الدواب يف وجوهها ضد ذلك ومن تعذيب العبد والدابة وغريمها بغري سبب شرعي وما جاء يف الن

عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ال يرحم الناس ال  -  ٣٤٠٨
   Cي

رواه البخاري ومسلم والترمذي ورواه أمحد وزاد ومن ال يغفر ال يغفر له وهو يف املسند أيضا من حديث أيب 
  سعيد بإسناد صحيح 

  أيب موسى رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول لن تؤمنوا حىت ترامحوا  وعن -  ٣٤٠٩



  قالوا يا رسول اهللا كلنا رحيم قال إنه ليس برمحة أحدكم صاحبه ولكنها رمحة العامة 
  رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح 

هللا عليه و سلم يقول من مل يرحم الناس وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى ا -  ٣٤١٠
   Cمل ي

  رواه الطرباين بإسناد حسن 
وعن جرير رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ال يرحم من يف  -  ٣٤١١

  األرض ال يرمحه من يف السماء 
  رواه الطرباين بإسناد جيد قوي 

رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  -  ٣٤١٢
  الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء 

  رواه أبو داود والترمذي بزيادة وقال حديث حسن صحيح 
ل ألقماع وعنه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ارمحوا ترمحوا واغفروا يغفر لكم وي -  ٣٤١٣

  القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون 
  رواه أمحد بإسناد جيد 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس منا من مل يوقر الكبري ويرحم الصغري 
  ويأمر باملعروف وينه عن املنكر 

قد روي هذا اللفظ من حديث مجاعة من الصحابة وتقدم بعض رواه أمحد والترمذي وابن حبان يف صحيحه و
  ذلك يف إكرام العلماء 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بيت فيه نفر من  -  ٣٤١٥
خت القوم منهم مث قريش فأخذ بعضاديت الباب فقال هل يف البيت إال قرشي فقالوا ال إال ابن أخت لنا قال ابن أ

قال إن هذا األمر يف قريش ما إذا استرمحوا رمحوا وإذا حكموا عدلوا وإذا أقسموا أقسطوا ومن مل يفعل ذلك 
  فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 

  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ورواته ثقات 
نفر من املهاجرين واألنصار فأقبل علينا  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كنا يف بيت فيه -  ٣٤١٦

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل كل رجل يوسع رجاء أن جيلس إىل جنبه مث قام إىل الباب فأخذ 
بعضادتيه فقال األئمة من قريش ويل عليكم حق عظيم وهلم ذلك ما فعلوا ثالثا إذا استرمحوا رمحوا وإذا حكموا 

  ن مل يفعل ذلك فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني عدلوا وإذا عاهدوا وفوا فم
رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن واللفظ له وأمحد بإسناد جيد وتقدم بلفظه وأبو يعلى ورواه ابن حبان يف 

  صحيحه خمتصرا من حديث أيب هريرة وتقدم حديث بنحوه أليب برزة وحديث أليب موسى يف العدل واجلور 
عن نصيح العنسي عن ركب املصري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و -  ٣٤١٧

طوىب ملن تواضع يف غري منقصة وذل يف نفسه من غري مسألة وأنفق ماال مجعه يف غري معصية ورحم أهل الذلة 



  واملسكنة وخالط أهل الفقه واحلكمة احلديث 
  رواه الطرباين ورواته إىل نصيح ثقات 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت الصادق املصدوق صاحب هذه  -  ٣٤١٨

  احلجرة أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تنزع الرمحة إال من شقي 
  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن حبان يف صحيحه 

  وقال الترمذي حديث حسن ويف بعض النسخ حسن صحيح 
عنه قال قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلسن أو احلسني بن علي وعنده وعنه رضي اهللا  -  ٣٤١٩

  األقرع بن حابس التميمي 
سلم مث قال  فقال األقرع إن يل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  من ال يرحم ال يرحم 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إنكم تقبلون  -  ٣٤٢٠
  الصبيان وما نقبلهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو أملك لك أن نزع اهللا الرمحة من قلبك 

  رواه البخاري ومسلم 
ن رجال قال يا رسول اهللا إين ألرحم الشاة أن أذحبها وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي اهللا عنه أ -  ٣٤٢١

  فقال إن رمحتها رمحك اهللا 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد واألصبهاين 

  ولفظه قال يا رسول اهللا إين آخذ شاة وأريد أن أذحبها فأرمحها قال والشاة إن رمحتها رمحك اهللا 
شاة وهو حيد شفرته فقال النيب صلى اهللا عليه و  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رجال أضجع -  ٣٤٢٢

  سلم أتريد أن متيتها موتتني هال أحددت شفرتك قبل أن تضجعها 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط واحلاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط البخاري 

ا من إنسان يقتل وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٣٤٢٣ م
  عصفورا فما فوقها بغري حقها إال يسأل اهللا عنها يوم القيامة 

  قيل يا رسول اهللا وما حقها قال حقها أن تذحبها فتأكلها وال تقطع رأسها فترمي به 
  رواه النسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

يقول من قتل عصفورا عبثا عج إىل اهللا  وعن الشريد رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  يوم القيامة يقول يا رب إن فالنا قتلين عبثا ومل يقتلين منفعة 

  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه 
وعن الوضني بن عطاء قال إن جزارا فتح بابا على شاة ليذحبها فانفلتت منه حىت جاءت إىل النيب  -  ٣٤٢٥

سلم فأتبعها فأ خذ يسحبها برجلها فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم اصربي ألمر اهللا وأنت صلى اهللا عليه و 
  يا جزار فسقها سوقا رفيقا 



  رواه عبد الرزاق يف كتابه عن حممد بن راشد عنه وهو معضل 
وعن ابن سريين أن عمر رضي اهللا عنه رأى رجال يسحب شاة برجلها ليذحبها فقال له ويلك قدها  -  ٣٤٢٦

  قودا مجيال إىل املوت 
  رواه عبد الرزاق أيضا موقوفا 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طريا أو دجاجة يتراموهنا وقد  -  ٣٤٢٧
جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن اهللا من 

  اهللا عليه و سلم لعن من اختد شيئا فيه الروح غرضا فعل هذا إن رسول اهللا صلى 
  رواه البخاري ومسلم 

  الغرض بفتح الغني املعجمة والراء هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس وغريه 
وعن أيب مسعود رضي اهللا عنه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فانطلق حلاجته  -  ٣٤٢٨
سلم فقال فرأينا محر ة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت احلمرة فجعلت تعرش فجاء النيب صلى اهللا عليه و 

من فجع هذه بولديها ردوا ولديها إليها ورأى قرية منل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا حنن قال إنه ال 
  ينبغي أن يعذب بالنار إال رب النار 

  رواه أبو داود 
  نمل مع النمل قرية النمل هي موضع ال

وروى أمحد أيضا يف حديث طويل عن حيىي بن مرة قال فيه وكنت معه يعين مع النيب صلى اهللا عليه و سلم 
جالسا ذات يوم إذ جاء مجل خيب حىت ضرب جبرانه بني يديه مث ذرفت عيناه فقال وحيك انظر ملن هذا اجلمل 

نصار فدعوته إليه فقال ما شأن مجلك هذا فقال إن له لشأنا قال فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من األ
ا عليه ونضحنا عليه حىت عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره  وما شأنه ال أدري واهللا ما شأنه عملن

  ونقسم حلمه 
  قال فال تفعل هبه يل أو بعنيه قال بل هو لك يا رسول اهللا 

  قال فومسه مبيسم الصدقة مث بعث به وإسناده جيد 
ويف رواية له حنوه إال أنه قال فيه إنه قال لصاحب البعري ما لبعريك يشكوك زعم أنك سنأته حىت كرب تريد أن 

  تنحره قال صدقت والذي بعثك باحلق ال أفعل 
ويف أخرى له أيضا قال يعلى بن مرة بينا حنن نسري معه يعين مع النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ مررنا ببعري يسىن 

رآه البعري جرجر ووضع جرانه فوقف عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أين صاحب هذا البعري  عليه فلما
  فجاء فقال بعنيه 

قال ال بل أهبه لك وإنه ألهل بيت ما هلم معيشة غريه فقال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكا كثرة العمل 
  وقلة العلف فأحسنوا إليه احلديث 

ه عن متيم الداري رضي اهللا عنه قال كنا جلوسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وروى ابن ماج -  ٣٤٣١
  إذ أقبل بعري يعدو حىت وقف على هامة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال صلى اهللا عليه و سلم أيها 



ائذنا وليس البعري اسكن فإن تك صادقا فلك صدقك وإن تك كاذبا فعليك كذبك مع أن اهللا تعاىل قد أمن ع
خبائب الئذنا فقلنا يا رسول اهللا ما يقول هذا البعري فقال هذا بعري قد هم أهله بنحره وأكل حلمه فهرب منهم 

واستغاث بنبيكم صلى اهللا عليه و سلم فبينا حنن كذلك إذ أقبل أصحابه يتعادون فلما نظر إليهم البعري عاد إىل 
سلم فالذ  هبا فقالوا يا رسول اهللا هذا بعرينا هرب منذ ثالثة أيام فلم نلقه إال هامة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم أما إنه يشكو إيل فبئست الشكاية فقالوا يا رسول اهللا ما يقول قال يقول  بني يديك فقال صلى اهللا عليه و 
إىل موضع  إنه ريب يف أمنكم أحواال وكنتم حتملون عليه يف الصيف إىل موضع الكإل فإذا كان الشتاء رحلتم

الدفاء فلما كرب استفحلتموه فرزقكم اهللا منه إبال سائمة فلما أدركته هذه السنة اخلصبة مهمتم بنحره وأكل 
حلمه فقالوا قد واهللا كان ذلك يا رسول اهللا فقال عليه الصالة و السالم ما هذا جزاء اململوك الصاحل من مواليه 

ره فقال عليه الصالة و السالم كذبتم قد استغاث بكم فلم تغيثوه وأنا فقالوا يا رسول اهللا فإنا ال نبيعه وال ننح
أوىل بالرمحة منكم فإن اهللا نزع الرمحة من قلوب املنافقني وأسكنها يف قلوب املؤمنني فاشتراه عليه الصالة و 

سول اهللا صلى اهللا السالم منهم مبائة درهم وقال يا أيها البعري انطلق فأنت حر لوجه اهللا تعاىل فرغى على هامة ر
دعا الرابعة فبكى عليه  دعا فقال آمني مث  دعا فقال آمني مث  عليه و سلم فقال عليه الصالة و السالم آمني مث 

الصالة و السالم فقلنا يا رسول اهللا ما يقول هذا البعري قال قال جزاك اهللا أيها النيب عن اإلسالم والقرآن خريا 
أمتك يوم القيامة كما سكنت رعيب فقلت آمني مث قال حقن اهللا دماء أمتك فقلت آمني مث قال سكن اهللا رعب 

من أعدائها كما حقنت دمي فقلت آمني مث قال ال جعل اهللا بأسها بينها فبكيت فإن هذه اخلصال سألت ريب 
  فأعطانيها ومنعين هذه وأخربين جربيل عن اهللا تعاىل أن فناء أميت بالسيف جرى القلم مبا هو كائن 

  دف بفتح اهلاء والدال املهملة بعدمها فاء هو ما ارتفع على وجه األرض من بناء وحنوه اهل
  واحلائش باحلاء املهملة وبالشني املعجمة ممدودا هو مجاعة النخل وال واحد له من لفظه 

  واحلائط هو البستان 

  عند أذنه ومها ذفريان وذفرا البعري بكسر الذال املعجمة مقصور هي املوضع الذي يعرق يف قفا البعري 
  وقوله تدئبه بضم التاء ودال مهملة ساكنة بعدها مهزة مكسورة وباء موحدة أي تتعبه بكثرة العمل 

  وجران البعري بكسر اجليم مقدم عنقه من مذحبه إىل حنره قاله ابن فارس 
  يسىن عليه بالسني املهملة والنون أي يسقى عليه 

ما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخلت امرأة النار يف هرة وعن ابن عمر رضي اهللا عنه -  ٣٤٣٢
  ربطتها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش األرض 

ويف رواية عذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت ال هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها وال هي تركتها تأكل 
  من خشاش األرض 

  ن حديث جابر فزاد يف آخره فوجبت هلا النار بذلك رواه البخاري وغريه ورواه أمحد م
  خشاش األرض مثلثة اخلاء املعجمة وبشينني معجمتني هو حشرات األرض والعصافري وحنوها 

وعن سهل بن احلنظلية رضي اهللا عنه قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ببعري قد لصق ظهره  -  ٣٤٣٣
  ئم املعجمة فاركبوها صاحلة وكلوها صاحلة ببطنه فقال اتقوا اهللا يف هذه البها



  رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه إال أنه قال قد حلق ظهره 
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال دخلت اجلنة فرأيت  -  ٣٤٣٤

طوالة  أكثر أهلها الفقراء واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء ورأيت فيها ثالثة يعذبون امرأة من محري 
ربطت هرة هلا مل تطعمها ومل تسقها ومل تدعها تأكل من خشاش األرض فهي تنهش قبلها ودبرها ورأيت فيها 
أخا بين دعدع الذي كان يسرق احلاج مبحجنه فإذا فطن له قال إمنا تعلق مبحجين والذي سرق بدنيت رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اه ابن حبان يف صحيحه رو

دفعتها عنكم لغشيتكم ورأيت فيها ثالثة  ويف رواية له ذكر فيها الكسوف قال وعرضت علي النار فلوال أين 
يعذبون امرأة محريية سوداء طويلة تعذب يف هرة هلا أوثقتها فلم تدعها تأكل من خشاش األرض ومل تطعمها 

  نهشها احلديث حىت ماتت فهي إذا أقبلت تنهشها وإذا أدبرت ت
  احملجن بكسر امليم وسكون احلاء املهملة بعدمها جيم مفتوحة هي عصا حمنية الرأس 

وعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى صالة الكسوف فقال  -  ٣٤٣٥
ا شأن هذه قالوا  دنت مين النار حىت قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال ختدشها هرة قال م

  حبستها حىت ماتت جوعا 
  رواه البخاري 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال دنا رجل إىل بئر فنزل  -  ٣٤٣٦
  فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث فرمحه فنزع أحد خفيه فسقاه فشكر اهللا له فأدخله اجلنة 

  ورواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود أطول من هذا رواه ابن حبان يف صحيحه 
  وتقدم يف إطعام الطعام 

  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التحريش بني البهائم  -  ٣٤٣٧
  رواه أبو داود والترمذي متصال ومرسال عن جماهد وقال يف املرسل هو أصح 

د البدري رضي اهللا عنه قال كنت أضرب غالما يل بالسوط فسمعت صوتا من وعن أيب مسعو -  ٣٤٣٨
خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مين إذا هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا 

  أبدا  هو يقول اعلم أبا مسعود أن اهللا عز و جل أقدر عليك منك على هذا الغالم فقلت ال أضرب مملوكا بعده
  ويف رواية فقلت يا رسول اهللا هو حر لوجه اهللا تعاىل فقال أما لو مل تفعل للفحتك النار أو ملستك النار 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي 

وعن زاذان وهو الكندي موالهم الكويف قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من األرض عودا أو شيئا 
ر ما يساوي هذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من لطم مملوكا له أو فقال ما يل فيه من األج
  ضربه فكفارته أن يعتقه 

  رواه أبو داود واللفظ له ورواه مسلم ولفظه قال من ضرب غالما له حدا مل يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه 
ه أيب ودعاين فقال اقتص منه فإنا معشر بين وعن معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت موىل لنا فدعا -  ٣٤٤٠



مقرن كنا سبعة على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس لنا إال خادم فلطمها رجل منا فقال رسول اهللا 
سلم أعتقوها    صلى اهللا عليه و 

  قالوا إنه ليس لنا خادم غريها قال فلتخدمهم حىت يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها 
  بو داود واللفظ له والترمذي والنسائي رواه مسلم وأ

سلم من ضرب مملوكه  -  ٣٤٤١ بن ياسر رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وعن عمار 
  ظلما أقيد منه يوم القيامة 

  رواه الطرباين ورواته ثقات 
نيب التوبة من قذف مملوكه وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٤٤٢

  بريئا مما قال أقيم عليه احلد يوم القيامة إال أن يكون كما قال 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له وقال حسن صحيح 

وعن رافع بن مكيث وكان ممن شهد احلديبية رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٣٤٤٣
  لق شؤم حسن امللكة مناء وسوء اخل

رواه أمحد وأبو داود عن بعض بين رافع بن مكيث ومل يسمعه عنه ورواه أبو داود أيضا عن احلارث بن رافع بن 
  مكيث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

  وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل اجلنة  -  ٣٤٤٤

  سىيء امللكة 
  قالوا يا رسول اهللا أليس أخربتنا أن هذه األمة أكثر األمم مملوكني ويتامى 

  قال نعم فأكرموهم ككرامة أوالدكم وأطعموهم مما تأكلون 
  قالوا فما ينفعنا من الدنيا قال فرس تربطه تقاتل عليه يف سبيل اهللا مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أحق 

  ا على قوله ال يدخل اجلنة سىيء امللكة رواه أمحد وابن ماجه والترمذي مقتصر
وقال حديث حسن غريب وقد تكلم أيوب السختياين يف فرقد السبخي من قبل حفظه ورواه أبو يعلى 

  واألصبهاين أيضا خمتصرا وقال قال أهل اللغة سىيء امللكة إذا كان سىيء الصنيعة إىل مماليكه 
ثله وعن املعرور بن سويد رضي اهللا عنه قال ر -  ٣٤٤٥   أيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غالمه م

قال فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غالمك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غالمك ثوبا 
غريه قال فقال أبو ذر إين كنت ساببت رجال وكانت أمه أعجمية فعريته بأمه فشكاين إىل رسول اهللا صلى اهللا 

ال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية فقال إهنم إخوانكم فضلكم اهللا عليهم فمن مل يالئمكم فبيعوه عليه و سلم فق
  وال تعذبوا خلق اهللا 

رواه أبو داود واللفظ له وهو يف البخاري ومسلم والترمذي مبعناه إال أهنم قالوا فيه هم إخوانكم جعلهم اهللا 
ه مما يأكل وليلبسه مما يلبس وال يكلفه من العمل ما يغلبه فإن حتت أيديكم فمن جعل اهللا أخاه حتت يده فليطعم

يه  ا يغلبه فليعنه عل   كلفه م
  واللفظ للبخاري 



ويف رواية للترمذي قال إخوانكم جعلهم اهللا فتية حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه من  -  ٣٤٤٦
  به فليعنه عليه طعامه وليلبسه من لباسه وال يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغل

ا على أيب ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غالمه مثله فقلنا يا أبا ذر لو  ويف رواية أليب داود عنه قال دخلن
أخذت برد غالمك إىل بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غريه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

حتت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يكتسي وال يكلفه ما إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان أخوه 
  يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه 

الءمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون  -  ٣٤٤٨ ويف أخرى له قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
  واكسوهم مما تلبسون ومن مل يالئمكم منهم فبيعوه وال تعذبوا خلق اهللا 

سلم قال احل   افظ الرجل الذي عريه أبو ذر هو بالل بن رباح مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وعن زيد بن حارثة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف حجة الوداع أرقاءكم  -  ٣٤٤٩

وا عباد اهللا وال أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون فإن جاؤوا بذنب ال تريدون أن تغفروه فبيع
  تعذبوهم 

رواه أمحد والطرباين من رواية عاصم بن عبيد اهللا وقد مشاه بعضهم وصحح له الترمذي واحلاكم وال يضر يف 
  املتابعات 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف العبيد إن أحسنوا  -  ٣٤٥٠

اعفوا وإن    غلبوكم فبيعوا فاقبلوا وإن أساؤوا ف
  رواه البزار وفيه عاصم أيضا 

وروي عن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الغنم بركة على أهلها  -  ٣٤٥١
  واإلبل عز ألهلها واخليل معقود يف نواصيها اخلري والعبد أخوك فأحسن إليه وإن رأيته مغلوبا فأعنه 

  رواه األصبهاين 
سلم قال للمملوك طعامه وشرابه  وعن -  ٣٤٥٢ أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا يطيق فإن كلفتموهم فأعينوهم وال تعذبوا عباد اهللا خلقا أمثالكم    وكسوته وال يكلف إال م
  رواه ابن حبان يف صحيحه وهو يف مسلم باختصار 

ا خففت على خادمك وعن عمرو بن حريث رضي اهللا عنهما أن الن -  ٣٤٥٣ سلم قال م يب صلى اهللا عليه و 
  من عمله كان لك أجرا يف موازينك 

  رواه أبو يعلى وابن حبان يف صحيحه 

سلم والذي عليه اجلمهور أن له صحبة  قال احلافظ وعمرو بن حريث قال ابن معني مل ير النيب صلى اهللا عليه و 
  نيت عشرة سنة وقيل قبض النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو ابن اث

  وروى عن أيب بكر وابن مسعود وغريهم من الصحابة 
وعن علي رضي اهللا عنه قال كان آخر كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم الصالة الصالة اتقوا اهللا  -  ٣٤٥٤

  فيما ملكت أميانكم 



  رواه أبو داود وابن ماجه إال أنه قال الصالة وما ملكت أميانكم 
وغريه عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان  وروى ابن ماجه -  ٣٤٥٥

  يقول يف مرضه الذي تويف فيه الصالة وما ملكت أميانكم فما زال يقوهلا حىت ما يفيض لسانه 
ال قال  -  ٣٤٥٦ وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما وجاءه قهرمان له فقال له أعطيت الرقيق قوهتم قال 

سلم كفى إمثا أن حتبس عمن متلك قوهتم ف   انطلق فأعطهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  رواه مسلم 

بن مالك رضي اهللا عنه قال عهدي بنبيكم صلى اهللا عليه و سلم قبل وفاته خبمس ليال  -  ٣٤٥٧ وعن كعب 
يلي أبو بكر بن أيب قحاف ة وإن اهللا اختذ صاحبكم خليال فسمعته يقول مل يكن نيب إال وله خليل من أمته وإن خل

أال وإن األمم من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وإين أهناكم عن ذلك اللهم هل بلغت ثالث 
مرات مث قال اللهم اشهد ثالث مرات وأغمي عليه هنيهة مث قال اهللا اهللا فيما ملكت أميانكم أشبعوا بطوهنم 

  واكسوا ظهورهم وألينوا القول هلم 
  واه الطرباين من طريق عبد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد وقد وثقا وال بأس هبما يف املتابعات ر

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول  -  ٣٤٥٨
  اهللا كم أعفو عن اخلادم قال كل يوم سبعني مرة 

  رواه أبو داود والترمذي 

ال حديث حسن غريب ويف بعض النسخ حسن صحيح وروى أبو يعلى بإسناد جيد عنه وهو رواية للترمذي وق
أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن خادمي يسيء ويظلم أفأضربه قال تعفو عنه كل يوم سبعني 

  مرة 
بد اهللا بن عمرو وقد أخرجه قال احلافظ كذا وقع يف مساعنا عبد اهللا بن عمر ويف بعض نسخ أيب داود ع

البخاري يف تارخيه من حديث عباس بن جليد عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ومن حديثه أيضا عن عبد اهللا بن 
عمر وقال الترمذي روى بعضهم هذا احلديث هبذا اإلسناد وقال عن عبد اهللا بن عمرو وذكر األمري أبو نصر 

البخاري ومل يذكر ابن يونس يف تاريخ مصر وال ابن أيب حامت روايته أن عباس بن جليد يروي عنهما كما ذكره 
  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص واهللا أعلم 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت جاء رجل فقعد بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن  -  ٣٤٥٩
يف أنا منهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و يل مملوكني يكذبونين وخيونونين ويعصونين وأشتمهم وأضرهبم فك

سلم إذا كان يوم القيامة حيسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم بقدر ذنوهبم كان كفافا ال لك وال 
عليك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوهبم اقتص هلم منك الفضل فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي فقال له 

سلم أما تقرأ قول اهللا ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   ٧٤كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني األنبياء 

  فقال الرجل يا رسول اهللا ما أجد يل وهلؤالء خريا من مفارقتهم أشهدك أهنم كلهم أحرار 
نعرفه إال من حديث عبد الرمحن بن غزوان وقد روى أمحد بن  رواه أمحد والترمذي وقال حديث غريب ال



بن غزوان هذا احلديث    حنبل عن عبد الرمحن 
  قال احلافظ عبد الرمحن هذا ثقة احتج به البخاري وبقية رجال أمحد وثقهم البخاري ومسلم واهللا أعلم 

ظلما  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و -  ٣٤٦٠ سلم من ضرب سوطا 
  اقتص منه يوم القيامة 

  رواه البزار والطرباين بإسناد حسن 

وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بييت وكان بيده سواك فدعا 
تلعب وصيفة له أو هلا حىت استبان الغضب يف وجهه وخرجت أم سلمة إىل احلجرات فوجدت الوصيفة وهي 

ببهمة فقالت أال أراك تلعبني هبذه البهمة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعوك فقالت ال والذي بعثك 
  باحلق ما مسعتك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال خشية القود ألوجعتك هبذا السواك 

  رواه أمحد بأسانيد أحدها جيد واللفظ له ورواه الطرباين بنحوه 
وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه أنه مر بالشام على أناس من األنباط وقد أقيموا يف  -  ٣٤٦٢

  الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا قيل يعذبون يف اخلراج 
ويف رواية حبسوا يف اجلزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا يعذب 

  لناس يف الدنيا فدخل على األمري فحدثه فأمر هبم فخلوا الذين يعذبون ا
  رواه مسلم وأبو داود والنسائي 

  األنباط فالحون من العجم ينزلون بالبطائح بني العراقني 
وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من كن فيه نشر اهللا  -  ٣٤٦٣

  ق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إىل اململوك عليه كنفه وأدخله جنته رف
  رواه الترمذي وقال حديث غريب 

  فصل 
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر على محار قد وسم يف وجهه فقال  -  ٣٤٦٤

  لعن اهللا الذي ومسه 
  رواه مسلم 

  عن الضرب يف الوجه وعن الوسم يف الوجه ويف رواية له هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ورواه الطرباين بإسناد جيد خمتصرا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن من يسم يف الوجه 

وعن جنادة بن جرادة أحد بين غيالن بن جنادة رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٤٦٥
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا جنادة فما وجدت عضوا تسمه إال يف الوجه بإبل قد ومستها يف أنفها فقال رسول 

  أما إن أمامك القصاص 
  فقال أمرها إليك يا رسول اهللا احلديث رواه الطرباين 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال مر محار برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد كوي يف  -  ٣٤٦٦
م فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن اهللا من فعل هذا مث هنى عن الكي يف وجهه يفور منخراه من د



  الوجه والضرب يف الوجه 
  رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه الترمذي خمتصرا وصححه واألحاديث يف النهي عن الكي يف الوجه كثرية 

  حسنة ترغيب اإلمام وغريه من والة األمور يف اختاذ وزير صاحل وبطانة  - ١١
عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد اهللا باألمري خريا جعل  -  ٣٤٦٧

له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد اهللا به غري ذلك جعل له وزير سوء إن نسي مل يذكره 
  وإن ذكر مل يعنه 

سائي ولفظه قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ويل منكم رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه والن
  عمال فأراد اهللا به خريا جعل له وزيرا صاحلا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه 

وعن أيب سعيد اخلدري و أيب هريرة رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما  -  ٣٤٦٨
يفة إال كانت له بطانتان بطانة تأمره باملعروف بعث اهللا من نيب وال استخلف من    خل

  وحتضه عليه وبطانة تأمره بالشر وحتضه عليه واملعصوم من عصم اهللا 
  رواه البخاري واللفظ له 

ورواه النسائي عن أيب هريرة وحده ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من وال إال وله بطانتان 
نهاه عن املنكر وبطانة ال تألوه خباال فمن وقي شرها فقد وقي وهو إىل من يغلب عليه بطانة تأمره باملعروف وت

  منهما 
سلم يقول ما بعث اهللا من نيب  -  ٣٤٦٩ وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وبطانة ال تألوه خباال فمن وقي  وال كان بعده من خليفة إال له بطانتان بطانة تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر
  شرها فقد وقي 
  رواه البخاري 

  الترهيب من شهادة الزور  - ١٢
عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أال إنبئكم بأكرب  -  ٣٤٧٠

وقول الزور وكان متكئا فجلس  الكبائر ثالثا اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وشهادة الزور أال وشهادة الزور
  فما زال يكررها حىت قلنا ليته سكت 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكبائر فقال الشرك باهللا  -  ٣٤٧١

  وعقوق الوالدين وقتل النفس 
  شهادة الزور وقال أال أنبئكم بأكرب الكبائر قول الزور أو قال 

  رواه البخاري ومسلم 
سلم صالة الصبح فلما  -  ٣٤٧٢ وعن خرمي بن فاتك رضي اهللا عنه قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  انصرف قام قائما فقال عدت شهادة الزور واإلشراك باهللا ثالث مرات مث قرأ 



   ٠٣١٣ به احلج فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنب قول الزور حنفاء هللا غري مشركني
  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه ورواه الطرباين يف الكبري موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من شهد على  -  ٣٤٧٣
  مسلم شهادة ليس هلا بأهل فليتبوأ مقعده من النار 

  اه أمحد ورواته ثقات إال أن ثانيه مل يسم رو
لن تزول قدم شاهد الزور  -  ٣٤٧٤ وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حىت يوجب اهللا له النار 
ه و رواه ابن ماجه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ورواه الطرباين يف األوسط ولفظه عن رسول اهللا صلى اهللا علي
سلم قال إن الطري لتضرب مبناقريها وحترك أذناهبا من هول يوم القيامة وما يتكلم به شاهد الزور وال تفارق 

  قدماه على األرض حىت يقذف به يف النار 
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كتم شهادة إذا دعي إليها  -  ٣٤٧٥

  كان كمن شهد بالزور 
ديث غريب رواه الطرباين يف الكبري واألوسط من رواية عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث وقد احتج به ح

  البخاري 

  كتاب احلدود وغريها الترغيب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  والترهيب من تركهما واملداهنة فيهما 
لى اهللا عليه و سلم يقول من رأى عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا ص -  ٣٤٧٦

  منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان 
سلم قال من رأى منكم  رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

بيده فغريه بلسانه فقد برىء ومن مل يستطع أن يغريه بلسانه منكرا فغريه بيده فقد برىء ومن مل يستطع أن يغريه 
  فغريه بقلبه فقد برىء وذلك أضعف اإلميان 

وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على السمع  -  ٣٤٧٧
األمر أهله إال أن تروا كفرا بواحا والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره وعلى أثرة علينا وأن ال ننازع 

  عندكم من اهللا فيه برهان وعلى أن نقول باحلق أينما كنا ال خناف يف اهللا لومة الئم 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على كل ميسم من  -  ٣٤٧٨
  قوم هذا من أشد ما أنبأتنا به اإلنسان صالة كل يوم فقال رجل من ال

قال أمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صالة ومحلك عن الضعيف صالة وإحناؤك القذى عن الطريق صالة وكل 
  خطوة ختطوها إىل الصالة صالة 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 



ن كما نصلي ويصومون وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن أناسا قالوا يا رسول اهللا ذهب أهل الدثور باألجور يصلو
كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم قال أو ليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة 

  وبكل تكبرية صدقة وبكل حتميدة صدقة وبكل هتليلة صدقة وأمر باملعروف صدقة وهني عن منكر صدقة 
  رواه مسلم وغريه 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فضل اجلهاد كلمة حق وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  -  ٣٤٨٠
  عند سلطان أو أمري جائر 

  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه كلهم عن عطية العويف عنه وقال الترمذي حديث حسن غريب 
سلم وقد  وعن أيب عبد اهللا طارق بن شهاب البجلي األمحسي أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و -  ٣٤٨١

  وضع رجله يف الغرز أي اجلهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر 
  رواه النسائي بإسناد صحيح 

الغرز بفتح الغني املعجمة وسكون الراء بعدمها زاي هو ركاب كور اجلمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل ال 
  خيتص هبما 
سلم قال سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب  وعن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و -  ٣٤٨٣

  ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله 
  رواه الترمذي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

سلم قال سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب  -  ٣٤٨٣ وعن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 
  ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله 

  رواه الترمذي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
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  الترغيب والترهيب من احلديث الشريف: كتاب 
د القوي املنذري أبو حممد: املؤلف  بن عب لعظيم   عبد ا

سلم قال مثل القائم يف حدود اهللا والواقع  وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و 
كان الذين يف أسفلها إذا استقوا من فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ف

املاء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
  مجيعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا 

  رواه البخاري والترمذي 
اهللا عليه و سلم قال ما من نيب بعثه اهللا يف أمة  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى -  ٣٤٨٥

قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره مث إهنا ختلف من بعدهم خلوف 
ا ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن  يقولون ما ال يفعلون ويفعلون م

  ؤمن ليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل جاهدهم بقلبه فهو م
  رواه مسلم 

  احلواري هو الناصر للرجل واملختص به واملعني واملصايف 
وعن زينب بنت جحش رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها فزعا يقول ال إله  -  ٣٤٨٦

جوج مثل هذه وحلق بني أصبعيه اإلهبام إال اهللا ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأ
  واليت تليها فقلت يا رسول اهللا أهنلك وفينا الصاحلون قال نعم إذا كثر اخلبث 

  رواه البخاري ومسلم 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول اهللا إن اهللا أنزل سطوته بأهل األرض وفيهم  -  ٣٤٨٧

ة إن اهللا عز و جل إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصاحلون الصاحلون فيهلكون هبالكهم فقال يا عائش
  فيصريون معهم مث يبعثون على نياهتم 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعن حذيفة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف  -  ٣٤٨٨

  عذابا منه مث تدعونه فال  ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا يبعث عليكم

  يستجيب لكم 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيقرن أحدكم  -  ٣٤٨٩
عز و جل  نفسه قالوا يا رسول اهللا وكيف حيقر أحدنا نفسه قال يرى أن عليه مقاال مث ال يقول فيه فيقول اهللا
  يوم القيامة ما منعك أن تقول يف كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن ختشى 

  رواه ابن ماجه ورواته ثقات 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يؤمن عبد حىت أكون أحب  -  ٣٤٩٠



  إليه من ولده ووالده والناس أمجعني 
  م وغريه رواه مسل
وعن جرير رضي اهللا عنه قال بايعت النيب صلى اهللا عليه و سلم على السمع والطاعة فلقنين فيما  -  ٣٤٩١

  استطعت والنصح لكل مسلم 
  رواه البخاري ومسلم 

  وتقدم حديث متيم الداري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الدين النصيحة 
  قاله له ثالثا 

  هللا قال هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم قال قلنا ملن يا رسول ا
  رواه البخاري ومسلم واللفظ له 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أول ما دخل النقص  -  ٣٤٩٢
لك مث يلقاه  على بين إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع به فإنه ال حيل

من الغد وهو على حاله فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم 
ببعض مث قال لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا 

ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا * يفعلون  كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا* يعتدون 
   ١٨ ٨٧لبئس ما قدمت هلم أنفسهم إىل قوله فاسقون املائدة 

  مث قال كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه على احلق 

  أطرا 
سلم ملا رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال حديث حسن غريب ولفظه ق ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي هناهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم يف جمالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب 
اهللا قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون فجلس 

ال والذي نفسي بيده حىت تأطروهم على احلق أطرا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان   متكئا فقال 
قال احلافظ رويناه من طريق أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود ومل يسمع من أبيه وقيل مسع ورواه ابن ماجه عن 

  أيب عبدة مرسال 
  تأطروهم أي تعطفوهم وتقهروهم وتلزموهم باتباع احلق 

اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من رجل  وعن جرير بن عبد اهللا رضي -  ٣٤٩٣
يكون يف قوم يعمل فيهم باملعاصي يقدرون على أن يغريوا عليه وال يغريون إال أصاهبم اهللا منه بعقاب قبل أن 

  ميوتوا 
وابن حبان يف  رواه أبو داود عن أيب إسحاق قال أظنه عن ابن جرير عن جرير ومل يسم ابنه ورواه ابن ماجه

  صحيحه واألصبهاين وغريهم عن أيب إسحاق عن عبيد اهللا بن جرير عن أبيه 
وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية يا أيها الذين آمنوا  -  ٣٤٩٤

   ٥٠١عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم املائدة 



اهللا عليه و سلم يقول إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن  وإين مسعت رسول اهللا صلى
  يعمهم اهللا بعقاب من عنده 

  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه والنسائي وابن حبان يف صحيحه 
املنكر فلم يغريوه عمهم اهللا  ولفظ النسائي إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن القوم إذا رأوا

  بعقاب 

ا من قوم يعمل فيهم باملعاصي مث يقدرون  ويف رواية أليب داود مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م
  على أن يغريوا مث ال يغريوا إال يوشك أن يعمهم اهللا منه بعقاب 

على عمل إذا عمل العبد به دخل  وعن أيب كثري السحيمي عن أبيه قال سألت أبا ذر قلت دلين -  ٣٤٩٥
  اجلنة قال سألت عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تؤمن باهللا واليوم اآلخر 

  قلت يا رسول اهللا إن مع اإلميان عمال قال يرضخ مما رزقه اهللا 
  كر قلت يا رسول اهللا أرأيت إن كان فقريا ال جيد ما يرضخ به قال يأمر باملعروف وينهى عن املن

قال قلت يا رسول اهللا أرأيت إن كان عييا ال يستطيع أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر قال يصنع ألخرق 
  قلت أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا قال يعني مغلوبا 

قلت أرأيت إن كان ضعيفا ال يستطيع أن يعني مغلوبا قال ما تريد أن يكون يف صاحبك من خري ميسك عن 
قلت يا رسول اهللا إذا فعل ذلك دخل اجلنة قال ما من مسلم يفعل خصلة من هؤالء إال أخذت أذى الناس ف

  بيده حىت تدخله اجلنة 
  رواه الطرباين يف الكبري واللفظ له ورواته ثقات وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

رسول اهللا من خري الناس قال أتقاهم  وروي عن ذرة بنت أيب هلب رضي اهللا عنه قالت قلت يا -  ٣٤٩٦
  للرب عز و جل وأوصلهم للرحم وآمرهم باملعروف وأهناهم عن املنكر 

  رواه أبو الشيخ يف كتاب الثواب والبيهقي يف الزهد الكبري وغريه 
سلم يا أيها الناس مروا  -  ٣٤٩٧ وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ملعروف واهنوا عن املنكر قبل أن تدعوا اهللا فال يستجيب لكم وقبل أن تستغفروه فال يغفر لكم با
إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يدفع رزقا وال يقرب أجال وإن األحبار من اليهود والرهبان من 

  بيائهم مث عموا بالبالء النصارى ملا تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر لعنهم اهللا على لسان أن
  رواه األصبهاين 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تزال ال إله إال  -  ٣٤٩٨
  اهللا تنفع من قاهلا وترد عنهم العذاب والنقمة ما مل يستخفوا حبقها 

  قالوا 

  ل مبعاصي اهللا فال ينكر وال يغري قال يظهر العم ٠يا رسول اهللا وما االستخفاف حبقها 
  رواه األصبهاين أيضا 

وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تعرض الفنت على  -  ٣٤٩٩



القلوب كاحلصري عودا عودا فأي قلب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء 
على أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت السموات واألرض واآلخر أسود مربادا  حىت تصري على قلبني

  كالكوز جمخيا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما أشرب من هواه 
  رواه مسلم وغريه 

قوله جمخيا هو مبيم مضمومة مث جيم مفتوحة مث خاء معجمة مكسورة يعين مائال وفسره بعض الرواة بأنه 
  س املنكو

ومعىن احلديث أن القلب إذا افتنت وخرجت منه حرمة املعاصي واملنكرات خرج منه نور اإلميان كما خيرج املاء 
  من الكوز إذا مال أو انتكس 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا رأيت أميت هتاب أن  -  ٣٥٠٠
  منهم تقول للظامل يا ظامل فقد تودع 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم خبصال من اخلري أوصاين أن ال  -  ٣٥٠١

  أخاف يف اهللا لومة الئم وأوصاين أن أقول احلق وإن كان مرا 
  خمتصرا رواه ابن حبان يف صحيحه ويأيت بتمامه 

ة الكندي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا عملت اخلطيئة وعن عرس بن عمري -  ٣٥٠٢
  يف األرض كان من شهدها وكرهها 

  ويف رواية فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها 
  رواه أبو داود من رواية مغرية بن زياد املوصلي 

صلى اهللا عليه و سلم قال اإلسالم أن تعبد اهللا ال تشرك به  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب -  ٣٥٠٣
  شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج واألمر باملعروف والنهي 

عن املنكر وتسليمك على أهلك فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من اإلسالم يدعه ومن تركهن فقد وىل 
  اإلسالم ظهره 
  رواه احلاكم 

حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اإلسالم مثانية أسهم اإلسالم سهم والصالة سهم والزكاة وتقدم حديث 
سهم والصوم سهم وحج البيت سهم واألمر باملعروف سهم والنهي عن املنكر سهم واجلهاد يف سبيل اهللا سهم 

  وقد خاب من ال سهم له 
  رواه البزار 

علي النيب صلى اهللا عليه و سلم فعرفت يف وجهه أن قد  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت دخل -  ٣٥٠٤
حضره شيء فتوضأ وما كلم أحدا فلصقت باحلجرة أستمع ما يقول فقعد على املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه وقال 

يا أيها الناس إن اهللا يقول لكم مروا باملعروف واهنوا عن املنكر قبل أن تدعوا فال أجيب لكم وتسألوين فال 
  وتستنصروين فال أنصركم فما زاد عليهن حىت نزل  أعطيكم



  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه كالمها من رواية عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عنهما 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس منا من مل يرحم صغرينا  -  ٣٥٠٥

  ه عن املنكر ويوقر كبرينا ويأمر باملعروف وين
  رواه أمحد والترمذي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو ال يعرفه  -  ٣٥٠٦
  فيقول له ما لك إيل وما بيين وبينك معرفة فيقول كنت تراين على اخلطإ وعلى املنكر وال تنهاين 

  ومل أره ذكره رزين 
  الترهيب من أن يأمر مبعروف وينهى عن منكر وخيالف قوله فعله 

عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يؤتى بالرجل  -  ٣٥٠٧
  يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور هبا كما يدور احلمار يف 

ا لك أمل تكن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر فيقول بلى كنت الرحى فيجتمع إليه أه ل النار فيقولون يا فالن م
  آمر باملعروف وال آتيه وأهنى عن املنكر وآتيه 

  رواه البخاري ومسلم 
ويف رواية ملسلم قال قيل ألسامة بن زيد لو أتيت عثمان فكلمته فقال إنكم لترون أين ال أكلمه إال أمسعكم وإين 

يف السر دون أن أفتح بابا ال أكون أول من فتحه وال أقول لرجل إن كان علي أمريا إنه خري الناس بعد  أكلمه
شيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وما هو قال مسعته يقول جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف 

النار عليه فيقولون يا فالن ما شأنك أليس كنت النار فتندلق أقتابه فيدور كما يدور احلمار برحاه فيجتمع أهل 
  تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر فيقول كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأهناكم عن الشر وآتيه 

  األقتاب األمعاء واحدها قتب بكسر القاف وسكون التاء 
  تندلق أي خترج 

هللا عليه و سلم رأيت ليلة أسري يب وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى ا -  ٣٥٠٨
رجاال تقرض شفاههم مبقاريض من النار فقلت من هؤالء يا جربيل قال اخلطباء من أمتك الذين يأمرون الناس 

  بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون 
  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت وابن حبان يف صحيحه واللفظ له والبيهقي 

ويف رواية البن أيب الدنيا مررت ليلة أسري يب على قوم يقرض شفاههم مبقاريض من نار كلما  -  ٣٥٠٩
  قرضت عادت فقلت يا جربيل من هؤالء قال خطباء من أمتك يقولون ما ال يفعلون 

ويف رواية للبيهقي قال أتيت ليلة أسري يب على قوم تقرض شفاههم مبقاريض من نار فقلت من  -  ٣٥١٠
  يا جربيل قال خطباء أمتك الذين يقولون ما ال يفعلون ويقرؤون كتاب اهللا وال يعملون به هؤالء 
سلم ما من عبد خيطب خطبة  -  ٣٥١١   وعن احلسن رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا بكى مث يقول أحتسبون إال اهللا سائله عنها يوم القيامة ما أردت هبا قال فكان مالك يعين ابن دينار إذا حدث هبذ
  أن عيين تقر بكالمي عليكم وأنا أعلم أن اهللا سائلي عنه يوم القيامة 



  قال ما أردت به فأقول أنت الشهيد على قليب لو مل أعلم أنه أحب إليك مل أقرأ على اثنني أبدا 
  رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي مرسال بإسناد جيد 

ي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ناسا من أهل وروي عن الوليد بن عقبة رض -  ٣٥١٢
اجلنة ينطلقون إىل أناس من أهل النار فيقولون مب دخلتم النار فواهللا ما دخلنا اجلنة إال مبا تعلمنا منكم فيقولون 

  إنا كنا نقول وال نفعل 
  رواه الطرباين يف الكبري 

سلم رضي اهللا  وعن أيب متيمة عن جندب بن عبد -  ٣٥١٣ اهللا األزدي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مثل الذي يعلم الناس اخلري وينسى نفسه كمثل السراج يضيء 
للناس وحيرق نفسه احلديث رواه الطرباين وإسناده حسن إن شاء اهللا ورواه البزار من حديث أيب برزة إال أنه 

  مثل الفتيلة قال 
وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أخوف ما أخاف  -  ٣٥١٤

  عليكم بعدي كل منافق عليم باللسان 
  رواه الطرباين يف الكبري والبزار ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

عليه و سلم قال إن الرجل ال يكون وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٥١٥
  مؤمنا حىت يكون قلبه مع لسانه سواء ويكون لسانه مع قلبه سواء وال خيالف قوله عمله ويأمن جاره بوائقه 

  رواه األصبهاين بإسناد فيه نظر 
وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ال أختوف على  -  ٣٥١٦

  أميت مؤمنا وال مشركا 
ا عامل اللسان يقول ما تعرفون  أما املؤمن فيحجزه إميانه وأما املشرك فيقمعه كفره ولكن أختوف عليكم منافق

  ويعمل ما تنكرون 
رواه الطرباين يف الصغري واألوسط من رواية احلارث وهو األعور عن علي واحلارث هذا واه وقد رضيه غري 

  واحد 
أيب مالك قال ملا أراد أبو بكر أن يستخلف عمر بعث إليه فدعاه فأتاه فقال إين أدعوك  وعن األغر -  ٣٥١٧

ال  إىل أمر متعب ملن وليه فاتق اهللا يا عمر بطاعته وأطعه بتقواه فإن التقي آمن حمفوظ مث إن األمر معروض 
  يستوجبه إال من عمل به فمن أمر باحلق 

ر يوشك أن تنقطع أمنيته وأن حيبط عمله فإن أنت وليت عليهم وعمل بالباطل وأمر باملعروف وعمل باملنك
أمرهم فإن استطعت أن جتف يدك من دمائهم وأن تضمر بطنك من أمواهلم وأن جتف لسانك عن أعراضهم 

  فافعل وال قوة إال باهللا 
  رواه الطرباين ورواته ثقات إال أن فيه انقطاعا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبصر أحدكم القذاة يف عني  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال -  ٣٥١٨
  أخيه وينسى اجلذع يف عينه 



  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  الترغيب يف ستر املسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب  -  ٣٥١٩
ا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على مسلم ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة واهللا يف عون الدني

  العبد ما كان العبد يف عون أخيه 
  رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه 

ليه و سلم قال املسلم أخو املسلم ال وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا ع -  ٣٥٢٠
يظلمه وال يسلمه من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه هبا كربة 

  من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة 
  عمر  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يستر عبد عبدا يف الدنيا إال  -  ٣٥٢١
  ستره يوم القيامة 

  رواه مسلم 
  وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يرى  -  ٣٥٢٢

   أدخله اهللا هبا اجلنة مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إال
  رواه الطرباين يف األوسط والصغري 

وعن دخري أيب اهليثم كاتب عقبة بن عامر قال قلت لعقبة بن عامر إن لنا جريانا يشربون اخلمر وأنا  -  ٣٥٢٣
داع هلم الشرط ليأخذوهم قال ال تفعل وعظهم وهددهم قال إين هنيتهم فلم ينتهوا وأنا داع هلم الشرط 

ال تفعل فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ستر عورة فكأمنا ليأخذوه م فقال عقبة وحيك 
  استحيا موءودة يف قربها 

  رواه أبو داود والنسائي بذكر القصة وبدوهنا وابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
على إبراهيم بن نشيط اختالفا كثريا ذكرت بعضه يف قال احلافظ رجال أسانيدهم ثقات ولكن اختلف فيه 

  خمتصر السنن 
الشرط بضم الشني املعجمة وفتح الراء هم أعوان الوالة والظلمة والواحد منه شرطي بضم الشني وسكون 

  الراء 
ل وعن يزيد بن نعيم أن ماعزا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برمجه وقا -  ٣٥٢٤

  هلزال لو سترته بثوبك كان خريا لك 
  رواه أبو داود والنسائي 

  قال احلافظ ونعيم هو ابن هزال وقيل ال صحبة له وإمنا الصحبة ألبيه هزال 
وسبب قول النيب صلى اهللا عليه و سلم هلزال لو سترته بثوبك ما رواه أبو داود وغريه عن حممد بن املنكدر أن 

  لنيب صلى اهللا عليه و سلم هزاال أمر ماعزا أن يأيت ا



وروى يف موضع آخر عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما يف حجر أيب فأصاب 
جارية من احلي فقال له أيب ائت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه مبا صنعت لعله يستغفر لك وذكر 

  ليها ماعز فاطمة وقيل غري ذلك وكانت أمة هلزال احلديث يف قصة رمجه واسم املرأة اليت وقع ع
وعن مكحول أن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أتى مسلمة بن خملد فكان بينه وبني البواب شيء  -  ٣٥٢٥

فسمع صوته فأذن له فقال إين مل آتك زائرا ولكن جئتك حلاجة أتذكر يوم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فسترها ستر اهللا عليه يوم القيامة قال نعم قال هلذا جئت من علم من أخيه سيئة 

  رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح 

وعن رجاء بن حيوة قال مسعت مسلمة بن خملد رضي اهللا عنه يقول بينا أنا على مصر فأتى البواب فقال إن 
عليه فقلت أنزل إليك أو  أعرابيا على الباب يستأذن فقلت من أنت قال أنا جابر بن عبد اهللا قال فأشرفت

تصعد قال ال تنزل وال أصعد حديث بلغين أنك ترويه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ستر املؤمن جئت 
  أمسعه 

قلت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ستر على مؤمن عورة فكأمنا أحيا موءودة فضرب بعريه 
  راجعا 

  ن رواية أيب سنان القسملي رواه الطرباين يف األوسط م
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ستر عورة أخيه ستر اهللا  -  ٣٥٢٧

  عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه املسلم كشف اهللا عورته حىت يفضحه هبا يف بيته 
  رواه ابن ماجه بإسناد حسن 

نهما قال صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنرب فنادى بصوت رفيع وعن ابن عمر رضي اهللا ع -  ٣٥٢٨
فقال يا معشر من أسلم بلسانه ومل يفض اإلميان إىل قلبه ال تؤذوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من تتبع 

إىل الكعبة  عورة أخيه املسلم تتبع اهللا عورته ومن تتبع اهللا عورته يفضحه ولو يف جوف رحله ونظر ابن عمر
ا أعظم حرمتك واملؤمن أعظم حرمة عند اهللا منك    فقال ما أعظمك وم

رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال فيه يا معشر من أسلم بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تؤذوا 
بوا عثراهتم احلديث    املسلمني وال تعريوهم وال تطل

هللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا معشر من آمن وعن أيب برزة األسلمي رضي ا -  ٣٥٢٩
بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من اتبع عوراهتم تتبع اهللا عورته ومن 

  تتبع اهللا عورته يفضحه يف بيته 
  رواه أبو داود عن سعيد بن عبد اهللا بن جريج عنه 

  و يعلى بإسناد حسن من حديث الرباء ورواه أب
وعن معاوية رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إنك إن اتبعت عورات  -  ٣٥٣٠

  املسلمني أفسدهتم أو كدت تفسدهم 
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 



د و املقدام بن معديكرب و أيب أمامة وعن شريح بن عبيد عن جبري بن نفري و كثري بن مرة و عمرو بن األسو
  رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن األمري إذا ابتغى الريبة يف الناس أفسدهم 

  رواه أبو داود من رواية إمساعيل بن عياش 
ثري بن مرة قال احلافظ عبد العظيم جبري بن نفري أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو معدود يف التابعني وك

نص األئمة على أنه تابعي وذكره عبدان يف الصحابة وعمرو بن األسود عنسي محصي أدرك اجلاهلية وروى عن 
  عمر بن اخلطاب ومعاذ وابن مسعود وغريهم 

  الترهيب من مواقعة احلدود وانتهاك احملارم  - ٤
ه و سلم يقول أنا آخذ حبجزكم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي -  ٣٥٣٢

أقول إياكم وجهنم إياكم واحلدود إياكم وجهنم إياكم واحلدود إياكم وجهنم إياكم واحلدود ثالث مرات فإذا 
  أنا مت تركتكم وأنا فرطكم على احلوض فمن ورد أفلح 

  احلديث رواه من رواية ليث بن أيب سليم 
صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل يغار وغرية اهللا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب  -  ٣٥٣٣

  أن يأيت املؤمن ما حرم اهللا عليه 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن ثوبان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ألعلمن أقواما من أميت يأتون يوم  -  ٣٥٣٤
   هباء منثورا القيامة بأعمال أمثال جبال هتامة بيضاء فيجعلها اهللا

ال نعلم قال أما إهنم إخوانكم ومن جلدتكم  قال ثوبان يا رسول اهللا صفهم لنا حلهم لنا ال نكون منهم وحنن 
  ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا مبحارم اهللا انتهكوها 

  رواه ابن ماجه ورواته ثقات 
سلم أنه قال الطابع معلقة بقائمة وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن الن -  ٣٥٣٥ يب صلى اهللا عليه و 

  عرش اهللا عز و جل فإذا انتهكت احلرمة وعمل باملعاصي واجترىء على اهللا بعث اهللا 

  الطابع فيطبع على قلبه فال يعقل بعد ذلك شيئا 
  رواه البزار والبيهقي واللفظ له 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ضرب مثال وعن النواس بن مسعان رضي اهللا عنه قال قال رسو -  ٣٥٣٦
صراطا مستقيما على كنفي الصراط داران هلما أبواب مفتحة على األبواب ستور وداع يدعو فوقه واهللا يدعو 

   ٥٢إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم يونس 
 حىت يكشف الستر والذي يدعو من واألبواب اليت على كنفي الصراط حدود اهللا فال يقع أحد يف حدود اهللا

  فوقه واعظ ربه عز و جل 
  رواه الترمذي من رواية بقية عن جبري بن سعد وقال حديث حسن غريب 

  كنفا الصراط بالنون جانباه 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ضرب اهللا مثال صراطا  -  ٣٥٣٧



راط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى األبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط مستقيما وعن جنبيت الص
يقول استقيموا على الصراط وال تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك األبواب 

ارم اهللا قال وحيك ال تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه مث فسره فأخرب أن الصراط هو اإلسالم وأن األبواب املفتحة حم
وأن الستور املرخاة حدود اهللا والداعي على رأس الصراط هو القرآن والداعي من فوقه هو واعظ اهللا يف قلب 

  كل مؤمن 
  ذكره رزين ومل أره يف أصوله إمنا رواه أمحد والبزار خمتصرا بغري هذا اللفظ بإسناد حسن 

سلم قال من يأخذ مين هذه الكلمات وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٥٣٨ عليه و 
فيعمل هبن أو يعلم من يعمل هبن فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول اهللا فأخذ بيدي وعد مخسا قال اتق احملارم 

تكن أعبد الناس وارض مبا قسم اهللا لك تكن أغىن الناس وأحسن إىل جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما حتب 
  ثر الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب لنفسك تكن مسلما وال تك

رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث جعفر بن سليمان واحلسن مل يسمع من أيب 
هريرة ورواه ابن ماجه والبيهقي وغريمها من حديث واثلة عن أيب هريرة وتقدم يف هذا الكتاب أحاديث كثرية 

  خر واهللا أعلم جدا يف فضل التقوى ويأيت أحاديث أ

  الترغيب يف إقامة احلدود والترهيب من املداهنة فيها 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلد يقام يف األرض خري ألهل  -  ٣٥٣٩

  األرض من أن ميطروا ثالثني صباحا 
  رض خري ألهلها من أن ميطروا أربعني ليلة ويف رواية قال أبو هريرة رضي اهللا عنه إقامة حد يف األ -  ٣٥٤٠

رواه النسائي هكذا مرفوعا وموقوفا وابن ماجه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حد يعمل به يف 
  األرض خري ألهل األرض من أن ميطروا أربعني صباحا 

ض خري ألهلها من مطر أربعني وابن ماجه يف صحيحه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إقامة حد بأر
  صباحا 
وروى ابن ماجه أيضا عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إقامة  -  ٣٥٤١

  حد من حدود اهللا خري من مطر أربعني ليلة يف بالد اهللا 
وم من إمام عادل أفضل وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي -  ٣٥٤٢

ا    من عبادة ستني سنة وحد يقام يف األرض حبقه أزكى فيها من مطر أربعني عام
  رواه الطرباين بإسناد حسن وهو غريب هبذا اللفظ 

وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقيموا حدود اهللا  -  ٣٥٤٣
  أخذكم يف اهللا لومة الئم يف القريب والبعيد وال ت

  رواه ابن ماجه ورواته ثقات إال أن ربيعة بن ناجد مل يرو عنه إال أبا صادق فيما أعلم 
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن قريشا أمههم شأن املخزومية اليت سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول  -  ٣٥٤٤

  سامة بن زيد حب اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قالوا من جيترىء عليه إال أ



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلمه أسامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أسامة أتشفع يف حد من 
بلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق  حدود اهللا مث قام فاختطب فقال إمنا هلك الذين من ق

  و أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وامي اهللا ل
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مثل القائم يف حدود  -  ٣٥٤٥
ا وبعضهم أسفلها فكان الذين يف أسفلها اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعاله

ا  إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وم
  أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا 

  لشفاعة املانعة من حد من حدود اهللا تعاىل رواه البخاري واللفظ له والترمذي وغريه وتقدمت أحاديث يف ا
الترهيب من شرب اخلمر وبيعها وشرائها وعصرها ومحلها وأكل مثنها والتشديد يف ذلك والترغيب يف تركه 

  والتوبة منه 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزين الزاين حني يزين وهو  -  ٣٥٤٦

  سرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن مؤمن وال ي
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وزاد مسلم ويف رواية وأبو داود بعد قوله وال يشرب 

  اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة بعد 

وال يسرق السارق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر وهو مؤمن ويف رواية النسائي قال ال يزين الزاين وهو مؤمن 
خلع ربقة اإلسالم من عنقه فإن تاب تاب اهللا عليه    وذكر رابعة فنسيتها فإذا فعل ذلك فقد 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن اهللا اخلمر وشارهبا  -  ٣٥٤٨
  صرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وساقيها ومبتاعها وبائعها وعا

  رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وزاد وآكل مثنها 
سلم قال إن اهللا حرم اخلمر ومثنها  -  ٣٥٥٠ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  وحرم امليتة ومثنها وحرم اخلنزير ومثنه 
  رواه أبو داود وغريه 

ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا اليهود ثالثا إن اهللا وعن  -  ٣٥٥١
  حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أمثاهنا إن اهللا إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم مثنه 

  رواه أبو داود 
عليه و سلم من باع اخلمر  وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا -  ٣٥٥٢

  فليشقص اخلنازير 
  رواه أبو داود أيضا 

  قال اخلطايب معىن هذا توكيد التحرمي والتغليظ فيه 
  يقول من استحل بيع اخلمر 



فيستحل أكل اخلنازير فإهنما يف احلرمة واإلمث سواء فإذا كنت ال تستحل أكل حلم اخلنزير فال تستحل مثن 
  اخلمر 
  انتهى 
ن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أتاين جربيل فقال وع -  ٣٥٥٣

  يا حممد إن اهللا لعن اخلمر وعاصرها ومعتصرها وشارهبا واحملمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها 
  رواه أمحد بإسناد صحيح وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يبيت قوم من هذه األمة على  -  ٣٥٥٤
طعم وشرب وهلو ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير وليصيبهم خسف وقذف حىت يصبح الناس 

السماء كما  فيقولون خسف الليلة ببين فالن وخسف الليلة بدار فالن خواص ولترسلن عليهم حجارة من
أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور ولترسلن عليهم الريح العقيم اليت أهلكت عادا على قبائل 
فيهاوعلى دور بشرهبم اخلمر ولبسهم احلرير واختاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم وخصلة نسيها 

  جعفر 
  رواه أمحد خمتصرا وابن أيب الدنيا والبيهقي 

وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا فعلت  -  ٣٥٥٥
  أميت مخس عشرة خصلة حل هبا البالء 

قيل ما هن يا رسول اهللا قال إذا كان املغنم دوال واألمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه 
وات يف املساجد وكان زعيم القوم أرذهلم وأكرم الرجل خمافة شره وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت األص

وشربت اخلمور ولبس احلرير واختذت القينات واملعازف ولعن آخر هذه األمة أوهلا فلريتقبوا عند ذلك رحيا 
  محراء أو خسفا ومسخا 

  رواه الترمذي وقال حديث غريب 
 صلى اهللا عليه و سلم من زىن أو شرب اخلمر نزع وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا -  ٣٥٥٦

  اهللا منه اإلميان كما خيلع اإلنسان القميص من رأسه 
  رواه احلاكم 

سلم من كان يؤمن باهللا واليوم    وتقدم يف باب احلمام حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و 

  اآلخر فال يشرب اخلمر 
  جيلس على مائدة يشرب عليها اخلمر احلديث رواه الطرباين من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال 

وروي عن خباب بن األرت رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إياك واخلمر  -  ٣٥٥٧
  فإهنا تفرع اخلطايا كما أن شجرها يفرع الشجر 

  رواه ابن ماجه وليس يف إسناده من ترك 
 عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر مخر وكل وعن ابن عمر رضي اهللا -  ٣٥٥٨

  مسكر حرام ومن شرب اخلمر يف الدنيا فمات وهو يدمنها مل يشرهبا يف اآلخرة 



رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي ولفظه يف إحدى رواياته قال رسول اهللا صلى اهللا 
  ر يف الدنيا ومل يتب مل يشرهبا يف اآلخرة وإن دخل اجلنة عليه و سلم من شرب اخلم

  ويف رواية ملسلم قال من شرب اخلمر يف الدنيا مث مل يتب منها حرمها يف اآلخرة  -  ٣٥٥٩
قال اخلطايب مث البغوي يف شرح السنة ويف قوله حرمها يف اآلخرة وعيد بأنه ال يدخل اجلنة ألن شراب أهل اجلنة 

  يصدعون عنها وال ينزفون ومن دخل اجلنة ال حيرم شراهبا مخر إال أهنم ال 
  انتهى 
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن اخلمر  -  ٣٥٦٠

  وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ومن مات مدمن اخلمر سقاه اهللا جل وعال من هنر الغوطة 
  ال هنر جيري من فروج املومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم قيل وما هنر الغوطة ق

  رواه أمحد وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وصححه يف رواية البن حبان 

ال يدخل اجلنة مدمن مخر وال مؤمن بسحر وال قاطع رحم    قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  املومسات هن الزانيات 

رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربع حق على اهللا أن ال يدخلهم  وعن أيب هريرة -  ٣٥٦١
  اجلنة 

  وال يذيقهم نعيمها مدمن اخلمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغري حق والعاق لوالديه 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  قال احلافظ فيه إبراهيم بن خثيم بن عراك وهو متروك 
أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يلج حائط القدس وعن  -  ٣٥٦٢

  مدمن مخر وال العاق وال املنان عطاء 
  رواه أمحد من رواية علي بن زيد والبزار إال أنه قال ال يلج جنان الفردوس 

سول اهللا صلى اهللا عليه و وعن ابن املنكدر قال حدثت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال ر -  ٣٥٦٣
  سلم مدمن اخلمر إن مات لقي اهللا كعابد وثن 

  رواه أمحد هكذا ورجاله رجال الصحيح ورواه ابن حبان يف صحيحه عن سعيد بن جبري 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لقي اهللا مدمن مخر  -  ٣٥٦٤

  لقيه كعابد وثن 
ا أبايل شربت اخلمر أو عبدت هذه السارية دون اهللا  -  ٣٥٦٥   وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أنه كان يقول م

  رواه النسائي 
ال يدخل اجلنة مدمن مخر  -  ٣٥٦٦ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وال عاق وال منان 
 يصيبون ذنوبا حىت وجدت ذلك يف كتاب اهللا عز و جل يف العاق قال ابن عباس فشق ذلك علي ألن املؤمنني



ويف املنان ال تبطلوا صدقاتكم باملن  ٢٢فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم حممد 
  اآلية ويف اخلمر إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب  ٤٦٢واألذى البقرة 

  اآلية  ٩٠واألزالم رجس من عمل الشيطان املائدة 
  رواه الطرباين ورواته ثقات إال أن عتاب بن بشري ال أراه مسع من جماهد 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة حرم اهللا تبارك  -  ٣٥٦٧
  وتعاىل عليهم اجلنة مدمن اخلمر والعاق 

  والديوث الذي يقر يف أهله اخلبث 
  واللفظ له والنسائي والبزار واحلاكم وقال صحيح اإلسناد  رواه أمحد
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يراح ريح اجلنة من  -  ٣٥٦٨

  مسرية مخسمائة عام وال جيد رحيها منان بعمله وال عاق وال مدمن مخر 
  رواه الطرباين يف الصغري 

ب -  ٣٥٦٩ ن ياسر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال يدخلون اجلنة وعن عمار 
أبدا الديوث والرجلة من النساء ومدمن اخلمر قالوا يا رسول اهللا أما مدمن اخلمر فقد عرفناه فما الديوث قال 

  الذي ال يبايل من دخل على أهله 
  جال قلنا فما الرجلة من النساء قال اليت تشبه بالر

  رواه الطرباين ورواته ال أعلم فيهم جمروحا وشواهده كثرية 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجتنبوا اخلمر فإهنا مفتاح  -  ٣٥٧٠
  كل شر 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
عليه و سلم يقول اخلمر مجاع اإلمث وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٥٧١

  والنساء حبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خطيئة 
  ذكره رزين ومل أره يف شيء من أصوله 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم أن ال تشرك باهللا شيئا وإن  -  ٣٥٧٢
فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة وال تشرب اخلمر قطعت وإن حرقت وال تترك صالة مكتوبة متعمدا 

  فإهنا مفتاح كل شر 
  رواه ابن ماجه والبيهقي كالمها عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه 

وعن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكروا 
دهم فيها علم فأرسلوين إىل عبد اهللا بن عمرو أسأله فأخربين أن أعظم الكبائر شرب أعظم الكبائر فلم يكن عن

اخلمر فأتيتهم فأخربهتم فأكثروا ذلك ووثبوا إليه مجيعا حىت أتوه يف داره فأخربهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يقتل نفسا أو يزين أو و سلم قال إن ملكا من ملوك بين إسرائيل أخذ رجال فخريه بني أن يشرب اخلمر أو 

يأكل حلم خنزير أو يقتلوه فاختار اخلمر وإنه ملا شرب اخلمر مل ميتنع من شيء أرادوه منه وإن رسول اهللا صلى 



ا من أحد يشرهبا فتقبل له صالة أربعني ليلة وال ميوت ويف مثانته منه شيء إال حرمت هبا  سلم قال م اهللا عليه و 
  ليلة مات ميتة جاهلية عليه اجلنة فإن مات يف أربعني 

  رواه الطرباين بإسناد صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
سلم يقول اجتنبوا أم  -  ٣٥٧٤ وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا إنا ندعوك لشهادة اخلبائث فإنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة فأرسلت إليه خادم
فدخل فطفقت كلما يدخل بابا أغلقته دونه حىت إذا أفضى إىل امرأة وضيئة جالسة وعندها غالم وباطية فيها 

دعوتك لقتل هذا الغالم أو تقع علي أو تشرب كأسا من اخلمر فإن  مخر فقالت إنا مل ندعك لشهادة ولكن 
  أبيت صحت بك وفضحتك 
ن ذلك قال اسقيين كأسا من اخلمر فسقته كأسا من اخلمر فقال زيديين فلم تزل قال فلما رأى أنه ال بد له م

حىت وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا اخلمر فإنه واهللا ال جيتمع إميان وإدمان اخلمر يف صدر رجل أبدا وليوشكن 
  أحدمها خيرج صاحبه 

ثله وموقوفا و   ذكر أنه احملفوظ رواه ابن حبان يف صحيحه واللفظ له والبيهقي مرفوعا م
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن آدم ملا أهبط إىل  -  ٣٥٧٥

األرض قالت املالئكة أي رب أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين 
ع لك من بين آدم قال اهللا ملالئكته هلموا ملكني من املالئكة قالوا ربنا حنن أطو ٠٣أعلم ما ال تعلمون البقرة 

  فننظر كيف يعمالن قالوا ربنا هاروت وماروت 
قال فاهبطا إىل األرض فتمثلت هلما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءاها فسأالها نفسها فقالت ال واهللا حىت 

  أبدا فذهبت عنهما مث رجعت إليهما ومعها صيب تتكلما هبذه الكلمة من اإلشراك قاال واهللا ال نشرك باهللا 

حتمله فسأالها نفسها فقالت ال واهللا حىت تقتال هذا الصيب فقاال واهللا ال نقتله أبدا فذهبت مث رجعت بقدح من 
مخر حتمله فسأالها نفسها فقالت ال واهللا حىت تشربا هذه اخلمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتال الصيب فلما 

املرأة واهللا ما تركتما من شيء أبيتماه علي إال فعلتماه حني سكرمتا فخريا عند ذلك بني عذاب الدنيا  أفاقا قالت
  واآلخرة فاختارا عذاب الدنيا 

  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه من طريق زهري بن حممد وقد قيل إن الصحيح وقفه على كعب واهللا أعلم 
ا حرمت اخلمر مشى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -  ٣٥٧٦ مل

  سلم بعضهم إىل بعض وقالوا حرمت اخلمر وجعلت عدال للشرك 
  رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح 

وعن أيب متيم اجليشاين أنه مسع قيس بن سعيد بن عبادة األنصاري وهو على مصر يقول مسعت  -  ٣٥٧٧
لم يقول من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا يف جهنم رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من شرب اخلمر أتى عطشان يوم القيامة أال فكل مسكر مخر 
  مضجع  وكل مخر حرام وإياكم والغبرياء ومسعت عبد اهللا بن عمرو بعد ذلك يقول مثله مل خيتلف إال يف بيت أو

  رواه أمحد وأبو يعلى كالمها عن شيخ من محري مل يسمياه عن أيب متيم 



وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من شرب اخلمر خرج  -  ٣٥٧٨
  نور اإلميان من جوفه 

  رواه الطرباين 
هللا عليه و سلم قال من شرب اخلمر وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى ا -  ٣٥٧٩

  أسقاه اهللا من محيم جهنم 
  رواه البزار 

وعن جابر رضي اهللا عنه أن رجال قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٥٨٠
عليه و سلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له املزر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو 

  سكر هو قال نعم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر حرام وإن م

  عند اهللا عهدا ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال 
  قالوا يا رسول اهللا وما طينة اخلبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار 

  رواه مسلم والنسائي 
  ثة ال تقرهبم املالئكة اجلنب والسكران واملتضمخ باخللوق وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ثال -  ٣٥٨١

  رواه البزار بإسناد صحيح 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يقبل اهللا  -  ٣٥٨٢

يده يف أيديهم واملرأة هلم صالة وال تصعد هلم إىل السماء حسنة العبد اآلبق حىت يرجع إىل مواليه فيضع 
  الساخط عليها زوجها حىت يرضى والسكران حىت يصحو 

  رواه الطرباين يف األوسط وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما والبيهقي 
يه و سلم قال إن اهللا بعثين رمحة وهدى للعاملني  -  ٣٥٨٣ وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عل

مري والكبارات يعين الربابط واملعازف واألوثان اليت كانت تعبد يف اجلاهلية وأقسم ريب بعزته وأمرين أن أحمق املزا
ال يشرب عبد من عبيدي جرعة من مخر إال سقيته مكاهنا من محيم جهنم معذبا أو مغفورا له وال يسقيها صبيا 

ن عبيدي من خمافيت إال سقيتها إياه صغريا إال سقيته مكاهنا من محيم جهنم معذبا أو مغفورا له وال يدعها عبد م
  من حظرية القدس 

  رواه أمحد من طريق علي بن زيد 
  الربابط مجع بربط بفتح الباءين املوحدتني وهو العود 

وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك اخلمر وهو يقدر عليه  -  ٣٥٨٤
  ألسقينه منه يف حظرية القدس 

  رك احلرير وهو يقدر عليه ألكسونه إياه يف حظرية القدس ومن ت
  رواه البزار بإسناد حسن 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن يسقيه اهللا اخلمر  -  ٣٥٨٥



  لدنيا يف اآلخرة فليتركها يف الدنيا ومن سره أن يكسوه اهللا احلرير يف اآلخرة فليتركه يف ا
  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات إال شيخه املقدام بن داود وقد وثق وله شواهد 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من شرب حسوة من مخر مل 
ني صباحا ومدمن اخلمر حقا يقبل اهللا منه ثالثة أيام صرفا وال عدال ومن شرب كأسا مل يقبل اهللا صالته أربع

  على اهللا أن يسقيه من هنر اخلبال 
  قيل يا رسول اهللا وما هنر اخلبال قال صديد أهل النار 

  رواه الطرباين من رواية حكم بن نافع 
وروي عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال والذي نفسي  -  ٣٥٨٧

ن أميت على أشر وبطر ولعب وهلو فيصبحوا قردة وخنازير باستحالهلم احملارم واختاذهم بيده ليبينت أناس م
  القينات وشرهبم اخلمر وبأكلهم الربا ولبسهم احلرير 

  رواه عبد اهللا ابن اإلمام أمحد يف رواية وتقدم حديث أيب أمامة يف معناه 
سلم يقول يشرب ناس وعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا -  ٣٥٨٨  صلى اهللا عليه و 

من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها يضرب على رؤوسهم باملعازف والقينات خيسف اهللا هبم األرض وجيعل منهم 
  القردة واخلنازير 

  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 
قال يف هذه األمة خسف  وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم -  ٣٥٨٩

  ومسخ وقذف قال رجل من املسلمني يا رسول اهللا مىت ذلك قال إذا ظهرت القيان واملعازف وشربت اخلمور 
رواه الترمذي من رواية عبد اهللا بن عبد القدوس وقد وثق وقال حديث غريب وقد روي عن األعمش عن عبد 

  الرمحن بن سابط مرسال 
رو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مات من أميت وهو وعن عبد اهللا بن عم -  ٣٥٩٠

  يشرب اخلمر حرم اهللا عليه شرهبا يف اجلنة ومن مات من أميت وهو يتحلى الذهب حرم اهللا عليه لباسه يف اجلنة 
  رواه أمحد والطرباين ورواة أمحد ثقات 

سلم من شرب اخلمر فاجلدوه فإن وعن معاوية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا -  ٣٥٩١  صلى اهللا عليه و 
  عاد يف الرابعة فاقتلوه 

  رواه الترمذي وأبو داود 

ولفظه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا شربوا اخلمر فاجلدوهم مث إن شربوا فاجلدوهم مث إن شربوا 
تلوهم    فاجلدوهم مث إن شربوا فاق
   ورواه ابن حبان يف صحيحه بنحوه

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سكر فاجلدوه مث إن  -  ٣٥٩٢
سكر فاجلدوه مث إن سكر فاجلدوه فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعندمها فإن 

  عاد يف الرابعة فاضربوا عنقه 



  مر يف املرة الرابعة من غري ما وجه صحيح وهو منسوخ واهللا أعلم قال احلافظ قد جاء قتل شارب اخل
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شرب اخلمر مل تقبل له  -  ٣٥٩٣

فإن  صالة أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه
عاد مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد يف الرابعة مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن 

  تاب مل يتب اهللا عليه وغضب اهللا عليه وسقاه من هنر اخلبال 
  قيل يا أبا عبد الرمحن وما هنر اخلبال قال هنر جيري من صديد أهل النار 

  واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ورواه النسائي موقوفا عليه خمتصرا  رواه الترمذي وحسنه
ولفظه من شرب اخلمر فلم ينتش مل تقبل له صالة ما دام يف جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا 

  وإن انتشى مل تقبل منه صالة أربعني يوما وإن مات فيها مات كافرا 
بن عمرو بن العاص أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من شرب ويف رواية للنسائي عن عبد اهللا  -  ٣٥٩٤

اخلمر فجعلها يف بطنه مل تقبل منه صالة سبعا وإن مات فيها مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من 
  الفرائض ويف رواية عن القرآن مل تقبل منه صالة أربعني يوما وإن مات فيها مات كافرا 

  رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شرب  وعن عبد اهللا بن عمرو -  ٣٥٩٥

اخلمر فسكر مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد فشرب فسكر 
ه مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد فشرب فسكر مل تقبل ل

صالة أربعني صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد يف الرابعة كان حقا على اهللا أن يسقيه 
  من طينة اخلبال يوم القيامة 

  قالوا يا رسول اهللا وما طينة اخلبال قال عصارة أهل النار 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  رجل من أميت فتقبل له صالة أربعني صباحا  ورواه احلاكم خمتصرا ببعضه قال ال يشرب اخلمر
  وقال صحيح على شرطهما 

  نه 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل خممر مخر وكل مسكر  -  ٣٥٩٦

حرام ومن شرب مسكرا خبست صالته أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على اهللا 
  يسقيه من طينة اخلبال  أن

قيل وما طينة اخلبال يا رسول اهللا قال صديد أهل النار ومن سقاه صغريا ال يعرف حالله من حرامه كان حقا 
  على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال 

  رواه أبو داود 
ن شرب وعن أمساء بنت يزيد رضي اهللا عنها أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول م -  ٣٥٩٧

اخلمر مل يرض اهللا عنه أربعني ليلة فإن مات مات كافرا وإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد كان حقه على اهللا أن 
  يسقيه من طينة اخلبال 



  قيل يا رسول اهللا وما طينة اخلبال قال صديد أهل النار 
  ناد حسن رواه أمحد بإسناد حسن ورواه أمحد أيضا والبزار والطرباين من حديث أيب ذر بإس

وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من شرب اخلمر سخط اهللا  -  ٣٥٩٨
عليه أربعني صباحا وما يدريه لعل منيته تكون يف تلك الليايل فإن عاد سخط اهللا عليه أربعني صباحا وما يدريه 

بعني صباحا فهذه عشرون ومائة ليلة فإن عاد فهو يف لعل منيته تكون يف تلك الليايل فإن عاد سخط اهللا عليه أر
  ردغة اخلبال 

  قيل وما ردغة اخلبال قال عرق أهل النار وصديدهم 
  رواه األصبهاين وفيه إمساعيل بن عياش ومن ال حيضرين حاله 

ان وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من فارق الدنيا وهو سكر
دخل القرب سكران وبعث من قربه سكران وأمر به إىل النار سكران إىل جبل يقال له سكران فيه عني جيري منها 

  القيح والدم وهو طعامهم وشراهبم ما دامت السموات واألرض 
  رواه األصبهاين وأظنه يف مسند أيب يعلى أيضا خمتصرا وفيه نكارة 

عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ترك الصالة سكرا وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا  -  ٣٦٠٠
مرة واحدة فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصالة أربع مرات سكرا كان حقا على اهللا أن 

  يسقيه من طينة اخلبال 
  قيل وما طينة اخلبال قال عصارة أهل جهنم 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  وروى أمحد منه من ترك الصالة سكرا مرة واحدة فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها  -  ٣٦٠١

  ورواته ثقات 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استحلت أميت مخسا فعليهم  -  ٣٦٠٢

  واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء  الدمار إذا ظهر التالعن وشربوا اخلمور ولبسوا احلرير واختذوا القيان
  رواه البيهقي وتقدم يف لبس احلرير 

  الترهيب من الزنا سيما حبليلة اجلار واملغيبة والترغيب يف حفظ الفرج 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزين الزاين حني يزين وهو  -  ٣٦٠٣

  ارق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن مؤمن وال يسرق الس
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

  وزاد النسائي يف رواية فإذا فعل ذلك خلع ربقة اإلسالم من عنقه فإن تاب تاب اهللا عليه 
  ورواه البزار خمتصرا 

  ال يسرق السارق وهو مؤمن وال يزين الزاين وهو مؤمن 
  ان أكرم على اهللا من ذلك اإلمي

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيل دم امرىء  -  ٣٦٠٤



مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه 
  املفارق للجماعة 

  وأبو داود والترمذي والنسائي  رواه البخاري ومسلم
دم امرىء مسلم يشهد  -  ٣٦٠٥ وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل 

أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا إال يف إحدى ثالث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج حماربا هللا 
  ى من األرض أو يقتل نفسا فيقتل هبا ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينف

  رواه أبو داود والنسائي 
سلم يقول يا بغايا العرب  -  ٣٦٠٦ وعن عبد اهللا بن زيد رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يا بغايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة اخلفية 
  قيده بعض احلفاظ الرياء بالراء والياء رواه الطرباين بإسنادين أحدمها صحيح وقد 

وعن عثمان بن أيب العاصي رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تفتح أبواب  -  ٣٦٠٧
السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه 

  اهللا عز و جل له إال زانية تسعى بفرجها أو عشارا  فال يبقى مسلم يدعو بدعوة إال استجاب
  ويف رواية إن اهللا يدنو من خلقه فيغفر ملن يستغفر إال لبغي بفرجها أو عشار  -  ٣٦٠٨

  رواه أمحد والطرباين واللفظ له وتقدم يف باب العمل على الصدقة 
لم قال إن الزناة تشتعل وجوههم وعن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و س -  ٣٦٠٩

  نارا 
  رواه الطرباين بإسناد فيه نظر 

سلم قال الزنا يورث الفقر    وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  رواه البيهقي ويف إسناده املاضي بن حممد 

ل رأيت الليلة رجلني أتياين وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قا -  ٣٦١١
فأخرجاين إىل أرض مقدسة فذكر احلديث إىل أن قال فانطلقنا إىل ثقب مثل التنور أعاله ضيق وأسفله واسع 
يتوقد حتته نارا فإذا ارتفعت ارتفعوا حىت كادوا أن خيرجوا وإذا أمخدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة 

  احلديث 
  على مثل التنور  ويف رواية فانطلقنا -  ٣٦١٢

  قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات 
قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم هلب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا 

  احلديث 
  ويف آخره وأما الرجال والنساء العراة الذين هم يف مثل بناء التنور فإهنم الزناة والزواين 

  رواه البخاري وتقدم بطوله يف ترك الصالة 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بينا أنا نائم أتاين  ١١رح 



رجالن فأخذا بضبعي فأتيا يب جبال وعرا فقاال اصعد فقلت إين ال أطيقه فقاال إنا سنسهله لك فصعدت حىت إذا 
إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه األصوات قالوا هذا عواء أهل النار مث انطلق يب كنت يف سواء اجلبل ف

  فإذا أنا بقوم معلقني بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما 
قال قلت من هؤالء قيل هؤالء الذين يفطرون قبل حتلة صومهم فقال خابت اليهود والنصارى فقال سليم ما 

من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم شيء من رأيه مث انطلق يب فإذا أنا بقوم أشد شيء أدري أمسعه أبو أمامة 
انتفاخا وأنتنه رحيا وأسوأه منظرا فقلت من هؤالء قال هؤالء قتلى الكفار مث انطلق يب فإذا أنا بقوم أشد شيء 

 انطلق يب فإذا أنا بنساء تنهش انتفاخا وأنتنه رحيا كأن رحيهم املراحيض قلت من هؤالء قال هؤالء الزانون مث
  ثديهن احليات 

ا بال هؤالء قيل هؤالء مينعن أوالدهن ألباهنن مث انطلق يب فإذا بغلمان يلعبون بني هنرين    قلت م
  قلت من هؤالء قال هؤالء ذراري املؤمنني مث شرف يب شرفا فإذا أنا بثالثة يشربون من مخر 

  هلم 
  د وابن رواحة مث شرف يب شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثالثة قلت من هؤالء قال هؤالء جعفر وزي

  قلت من هؤالء قال هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك 
  رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحهما واللفظ البن خزمية 

  قال احلافظ وال علة له 
م إذا زىن الرجل خرج منه وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل -  ٣٦١٣

  اإلميان فكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه اإلميان 
  رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي واحلاكم 

  ولفظه قال من زىن أو شرب اخلمر نزع اهللا منه اإلميان كما خيلع اإلنسان القميص من رأسه 
هللا عليه و سلم إن اإلميان سربال يسربله اهللا من يشاء فإذا ويف رواية للبيهقي قال رسول اهللا صلى ا -  ٣٦١٤

  زىن العبد نزع منه سربال اإلميان فإن تاب رد عليه 
وروى الطرباين عن شريك عن رجل من الصحابة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من زىن خرج  -  ٣٦١٥

  منه اإلميان فإن تاب تاب اهللا عليه 
اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت برجل قد شرب فقال يا أيها وعن عبد اهللا رضي  -  ٣٦١٦

الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اهللا فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر اهللا فإنه من يبد لنا 
 إهلا آخر وال يقتلون صفحته نقم عليه كتاب اهللا وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذين ال يدعون مع اهللا

   ٨٦النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون الفرقان 
  وقال قرن الزنا مع الشرك وقال وال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن 

  ذكره رزين ومل أره هبذا السياق يف األصول 
د من بين إسرائيل فعبد وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعبد عاب -  ٣٦١٧

اهللا يف صومعته ستني عاما فأمطرت األرض فاخضرت فأشرف الراهب من صومعته فقال لو نزلت فذكرت اهللا 



فازددت خريا فنزل ومعه رغيف أو رغيفان فبينما هو يف األرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حىت 
أومأ إليه أن يأخذ الرغيفني مث مات فوزنت عبادة ستني غشيها مث أغمي عليه فنزل الغدير يستحم فجاء سائل ف

  سنة 

  بتلك الزنية فرجحت تلك الزنية حبسناته مث وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

يكلمهم اهللا يوم وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال  -  ٣٦١٨
  القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكرب 

  رواه مسلم والنسائي 
  ورواه الطرباين يف األوسط ولفظه ال ينظر اهللا يوم القيامة إىل الشيخ الزاين وال العجوز الزانية 

  العائل الفقري 
ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يدخلون اجلنة الشيخ وعن سلمان رضي اهللا عنه ق -  ٣٦٢٠

  الزاين واإلمام الكذاب والعائل املزهو 
رواه البزار بإسناد جيد وتقدم يف باب صدقة السر حديث أيب ذر وفيه والثالثة الذين يبغضهم اهللا الشيخ الزاين 

  والفقري املختال والغين الظلوم 
  مذي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد رواه أبو داود والتر

ال ينظر اهللا عز و جل إىل  -  ٣٦٢١ وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  األشيمط الزاين وال العائل املزهو 

  رواه الطرباين ورواته ثقات إال ابن هليعة وحديثه حسن يف املتابعات 
  غري أمشط وهو من اختلط شعر رأسه األسود باألبيض األشيمط تص

ال يدخل  -  ٣٦٢٢ وعن نافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  اجلنة مسكني مستكرب وال شيخ زان وال منان على اهللا بعمله 

  رواه الطرباين من رواية 

  ع ورواته إىل الصباح ثقات الصباح بن خالد بن أيب أمية عن راف
وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن  -  ٣٦٢٣

جمتمعون فقال فذكر احلديث إىل أن قال وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح اجلنة يوجد من مسرية ألف عام واهللا 
  زان وال جار إزاره خيالء إمنا الكربياء هللا رب العاملني ال جيدها عاق وال قاطع رحم وال شيخ 

  رواه الطرباين ويأيت بتمامه يف العقوق إن شاء اهللا 
وروي عن بريدة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن السموات السبع واألرضني  -  ٣٦٢٤

  نت رحيها السبع ليلعن الشيخ الزاين وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار ن
  رواه البزار 

ا عرج يب  -  ٣٦٢٦ وعن راشد بن سعد املقرائي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل



مررت برجال تقرض جلودهم مبقاريض من نار فقلت من هؤالء يا جربيل قال الذين يتزينون للزينة قال مث 
ت من هؤالء يا جربيل قال نساء كن يتزين للزينة مررت جبب مننت الريح فسمعت فيه أصواتا شديدة فقل

هلن    ويفعلن ما ال حيل 
  رواه البيهقي يف حديث يأيت يف الغيبة إن شاء اهللا تعاىل 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املقيم على الزنا كعابد  -  ٣٦٢٧
  وثن 

  رواه اخلرائطي وغريه 
من اخلمر إذا مات لقي اهللا كعابد وثن وال شك أن الزنا أشد وأعظم عند اهللا من شرب اخلمر وقد صح أن مد

  واهللا أعلم 

وعن ميمونة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تزال أميت خبري ما مل يفش 
  اب فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم اهللا بعذ

رواه أمحد وإسناده حسن وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع ورواه أبو يعلى إال أنه قال ال تزال أميت خبري 
  متماسك أمرها ما مل يظهر فيهم ولد الزنا 

  وتقدم يف كتاب القضاء حديث ابن عمر ويف آخره وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر واملسكنة 
  رواه البزار 

اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا ظهر الزنا والربا يف  وعن ابن عباس رضي -  ٣٦٢٩
  قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه ذكر حديثا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال فيه ما ظهر يف قوم  -  ٣٦٣٠
  وا بأنفسهم عذاب اهللا الزنا أو الربا إال أحل

  رواه أبو يعلى بإسناد جيد 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حني نزلت آية املالعنة  -  ٣٦٣١

أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهللا يف شيء ولن يدخلها اهللا يف شيء ولن يدخلها اهللا 
  جل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهللا منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس األولني واآلخرين جنته وأميا ر

  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الذنب أعظم عند  -  ٣٦٣٢

ت إن ذلك لعظيم مث أي قال أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك قلت مث اهللا قال أن جتعل هللا ندا وهو خلقك قل
  أي قال أن تزاين حليلة جارك 

  رواه البخاري ومسلم ورواه الترمذي والنسائي 
ويف رواية هلما وتال هذه اآلية والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد 

  ان وال يقتلون فيه مهانا الفرق



   ٩٦ ٨٦النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك 
  احلليلة بفتح احلاء املهملة هي الزوجة 

وعن املقداد بن األسود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه ما تقولون  -  ٣٦٣٣
  فهو حرام إىل يوم القيامة يف الزنا قالوا حرام حرمه اهللا عز و جل ورسوله 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه ألن يزين الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزين بامرأة جاره 
  رواه أمحد ورواته ثقات والطرباين يف الكبري واألوسط 

سلم ا -  ٣٦٣٤ لزاين حبليلة جاره ال وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ينظر اهللا إليه يوم القيامة وال يزكيه ويقول ادخل النار مع الداخلني 

  رواه ابن أيب الدنيا واخلرائطي وغريمها 
سلم من قعد على فراش مغيبة  -  ٣٦٣٥ وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  قيض اهللا له ثعبانا يوم القيامة 
  ه الطرباين والكبري من رواية ابن هليعة روا

  املغيبة بضم امليم وكسر الغني وبسكوهنا أيضا مع كسر الياء هي اليت غاب عنها زوجها 
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما رفع احلديث قال مثل الذي جيلس على فراش املغيبة مثل  -  ٣٦٣٦

  الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة 
  لطرباين ورواته ثقات رواه ا

  األساود احليات واحدها أسود 
وعن بريدة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرمة نساء اجملاهدين على  -  ٣٦٣٧

القاعدين كحرمة أمهاهتم ما من رجل من القاعدين خيلف رجال من اجملاهدين يف أهله فيخونه فيهم إال وقف له 
ذ من حسناته ما شاء حىت يرضى مث التفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال فما يوم القيامة فيأخ

ظنكم رواه مسلم وأبو داود إال أنه قال فيه إال نصب له يوم القيامة فقيل هذا خلفك يف أهلك فخذ من 
  حسناته ما شئت 

  ورواه النسائي كأيب داود وزاد أترون يدع له من حسناته شيئا 

  فصل 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سبعة يظلهم اهللا يف  -  ٣٦٣٨

ظله يوم ال ظل إال ظله اإلمام العادل وشاب نشأ يف عبادة اهللا عز و جل ورجل قلبه معلق باملساجد ورجالن 
مجال فقال إين أخاف اهللا ورجل تصدق حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب و

  بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيدث حديثا لو مل أمسعه  -  ٣٦٣٩
مرات ولكن مسعته أكثر من ذلك مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  إال مرة أو مرتني حىت عد سبع



كان الكفل من بين إسرائيل وكان ال يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستني دينارا على أن يطأها فلما 
ا محلين عليه إال  احلاجة أرادها على نفسها ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك قالت ألن هذا عمل ما عملته وم

ا أعطيتك وواهللا ال أعصيه بعدها أبدا فمات من  فقال تفعلني أنت هذا من خمافة اهللا فأنا أحرى اذهيب فلك م
  ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن اهللا قد غفر للكفل فعجب الناس من ذلك 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن ابن عمر أيضا رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول انطلق ثالثة  -  ٣٦٤٠

نفر ممن كان قبلكم حىت أواهم املبيت إىل غار فدخلوه فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه 
إىل أن قال اآلخر اللهم كانت يل ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم فذكر احلديث 

ابنة عم كانت أحب الناس إيل فأردهتا على نفسها فامتنعت مين حىت أملت هبا سنة من السنني فجاءتين فأعطيتها 
  عشرين ومائة دينار على أن ختلي بيين وبني نفسها ففعلت حىت إذا قدرت عليها قالت 

وع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إيل وتركت ال أحل لك أن تفض اخلامت إال حبقه فتحرجت من الوق
  الذهب الذي أعطيتها 

  اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة احلديث 
رواه البخاري ومسلم وتقدم بتمامه يف اإلخالص ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث أيب هريرة بنحوه 

  إن شاء اهللا تعاىل ويأيت يف بر الوالدين 
أملت هو بتشديد امليم واملراد بالسنة العام املقحط الذي مل تنبت األرض فيه شيئا سواء نزل غيث أم مل ينزل 

  ومراده أنه حصل هلا احتياج وفاقة بسبب ذلك 
  وقوله تفض اخلامت هو كناية عن الوطء 

هللا عليه و سلم يا شباب قريش احفظوا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى ا -  ٣٦٤١
  فروجكم ال تزنوا أال من حفظ فرجه فله اجلنة 

  رواه احلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح على شرطهما 
  ويف رواية للبيهقي يا فتيان قريش ال تزنوا فإنه من سلم له شبابه دخل اجلنة  -  ٣٦٤٢
هللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلت املرأة مخسها وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول ا -  ٣٦٤٣

  وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يضمن يل ما بني  -  ٣٦٤٤
  حلييه وما بني رجليه تضمنت له باجلنة 

  البخاري واللفظ له والترمذي وغريمها رواه 
  قال احلافظ املراد مبا بني حلييه اللسان ومبا بني رجليه الفرج 

  واللحيان مها عظما احلنك 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وقاه اهللا شر ما بني حلييه  -  ٣٦٤٥



  وشر ما بني رجليه دخل اجلنة 
  الترمذي وقال حديث حسن رواه 

  وعن أيب رافع رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من حفظ ما بني فقميه وفخذيه دخل اجلنة 
  رواه الطرباين بإسناد جيد 

  الفقمان بسكون القاف مها اللحيان 
ا بني فقميه  وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من -  ٣٦٤٧ حفظ م

  وفرجه دخل اجلنة 
  رواه أبو يعلى واللفظ له والطرباين ورواهتما ثقات 

سلم أال أحدثك ثنتني من فعلهما دخل اجلنة  ٧٤رح  ويف رواية الطرباين قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  قلنا بلى يا رسول اهللا قال حيفظ الرجل ما بني فقميه وما بني رجليه 

وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اضمنوا يل ستا من  -  ٣٦٤٨
أنفسكم أضمن لكم اجلنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدمت وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا 

  أبصاركم وكفوا أيديكم 
  كم وقال صحيح اإلسناد رواه أمحد وابن أيب الدنيا وابن حبان يف صحيحه واحلا

  قال احلافظ رووه كلهم عن عبد املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن عبادة ومل يسمع منه 
  واهللا أعلم 

  الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة واملرأة يف دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية 
ن أخوف ما أخاف على أميت من عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إ -  ٣٦٤٩

  عمل قوم لوط 
  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن بريدة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما نقض قوم العهد إال كان القتل  -  ٣٦٥٠
  ت وال منع قوم الزكاة إال حبس عنهم القطر بينهم وال ظهرت الفاحشة يف قوم إال سلط اهللا عليهم املو

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر بنحوه ولفظ ابن ماجه قال أقبل علينا رسول اهللا صلى 
سلم فقال يا معشر املهاجرين مخس خصال إذا ابتليتم هبن وأعوذ باهللا أن تدر كوهن مل تظهر الفاحشة اهللا عليه و 

  يف قوم قط حىت يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا احلديث 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ظلم أهل الذمة  -  ٣٦٥١

نا كثر السباء وإذا كثر اللوطية رفع اهللا عز و جل يده عن اخللق فال يبايل كانت الدولة دولة العدو وإذا كثر الز
  يف أي واد هلكوا 

  رواه الطرباين وفيه عبد اخلالق بن زيد بن واقد ضعيف ومل يترك 
سلم قال لعن اهللا سبعة من خلقه من  -  ٣٦٥٢ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



اته وردد اللعنة على واحد منهم ثالثا ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه قال ملعون من عمل عمل فوق سبع مساو
قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من ذبح لغري اهللا ملعون من أتى 

ري حدود األرض ملعون من شيئا من البهائم ملعون من عق والديه ملعون من مجع بني امرأة وابنتها ملعون من غ
  ادعى إىل غري مواليه 

رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح إال حمرز بن هارون التيمي ويقال فيه حمرز باإلمهال ورواه 
  احلاكم من رواية هارون أخي حمرر وقال صحيح اإلسناد 

أصلح حاال من أخيه هارون واهللا  قال احلافظ كالمها واه لكن حمرز قد حسن له الترمذي ومشاه بعضهم وهو
  أعلم 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا من ذبح لغري اهللا ولعن  -  ٣٦٥٣

اهللا من غري ختوم األرض ولعن اهللا من كمه أعمى عن السبيل ولعن اهللا من سب والديه ولعن اهللا من توىل غري 
  عمل عمل قوم لوط قاهلا ثالثا يف عمل قوم لوط مواليه ولعن اهللا من 

  رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي وعند النسائي آخره مكررا 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربعة يصبحون يف غضب اهللا  -  ٣٦٥٤

  وميسون يف سخط اهللا 
رجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال والذي يأيت البهيمة قلت من هم يا رسول اهللا قال املتشبهون من ال

  والذي يأيت الرجال 
رواه الطرباين والبيهقي من طريق حممد بن سالم اخلزاعي وال يعرف عن أبيه عن أيب هريرة وقال البخاري ال 

  يتابع على حديثه 
عليه و سلم من وجدمتوه يعمل عمل  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا -  ٣٦٥٥

  قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به 
بن أيب عمرو عن عكرمة عن ابن عباس  رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية عمرو 
  ذا وعمرو هذا قد احتج به الشيخان وغريمها وقال ابن معني ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس يعين ه

  انتهى 
وروى أبو داود وغريه باإلسناد املذكور عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و  -  ٣٦٥٦

اقتلوه واقتلوها معه    سلم قال من أتى هبيمة ف
  قال اخلطايب قد عارض هذا احلديث هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عن قتل احليوان إال ملأكلة 

ي أيضا عن مفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عكرمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وروى البيهق -  ٣٦٥٧
  قال اقتلوا الفاعل واملفعول به والذي يأيت البهيمة 

قال البغوي اختلف أهل العلم يف حد اللوطي فذهب إىل أن حد الفاعل حد الزنا إن كان حمصنا يرجم وإن مل 
املسيب وعطاء بن أيب رباح واحلسن وقتادة والنخعي وبه قال الثوري يكن حمصنا جيلد مائة وهو قول سعيد بن 

  واألوزاعي وهو قول الشافعي وحيكى أيضا عن أيب يوسف وحممد بن احلسن 



وعلى املفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجال كان أو امرأة حمصنا كان أو غري 
  حمصن 

  م حمصنا كان أو غري حمصن وذهب قوم إىل أن اللوطي يرج
رواه سعيد بن جبري وجماهد عن ابن عباس وروي ذلك عن الشعيب وبه قال الزهري وهو قول مالك وأمحد 

  وإسحاق وروى محاد بن إبراهيم عن إبراهيم يعين النخعي قال لو كان أحد يستقيم أن 

  يرجم مرتني لرجم اللوطي 
  فعول به كما جاء يف احلديث انتهى والقول اآلخر للشافعي أنه يقتل الفاعل وامل

قال احلافظ حرق اللوطية بالنار أربعة من اخللفاء أبو بكر الصديق وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن الزبري 
  وهشام بن عبد امللك 

وروى ابن أيب الدنيا ومن طريقه البيهقي بإسناد جيد عن حممد بن املنكدر أن خالد بن  ١ - ٨ ٣٦٥٨١٨١
إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه وجد رجال يف بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح املرأة  الوليد كتب

فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفيهم علي بن أيب طالب فقال علي إن هذا 
فاجتمع رأي أصحاب رسول  ذنب مل تعمل به أمة إال أمة واحدة ففعل اهللا هبم ما قد علمتم أرى أن حترقه بالنار

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حيرق بالنار فأمر أبو بكر أن حيرق بالنار 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال تقبل هلم  -  ٣٦٥٩

  ائر شهادة أن ال إله إال اهللا الراكب واملركوب والراكبة واملركوبة واإلمام اجل
  حديث غريب جدا 

  رواه الطرباين يف األوسط 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينظر اهللا عز و جل إىل  -  ٣٦٦٠

  رجل أتى رجال أو امرأة يف دبرها 
  رواه الترمذي والنسائي وابن حبان يف صحيحه 

هما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هي اللوطية الصغرى وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عن -  ٣٦٦١
  يعين الرجل يأيت امرأته يف دبرها 

  رواه أمحد والبزار ورجاهلما رجال الصحيح 
وعن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استحيوا فإن اهللا ال يستحيي من  -  ٣٦٦٢

   احلق وال تأتوا النساء يف أدبارهن
  رواه أبو يعلى بإسناد جيد 

وعن خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ال يستحيي من  -  ٣٦٦٣
  احلق ثالث مرات ال تأتوا النساء يف أدبارهن 

  رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بأسانيد أحدها جيد 



  هللا عليه و سلم هنى عن حماش النساء وعن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى ا
  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات والدارقطين 

ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال استحيوا من اهللا فإن اهللا ال يستحيي من احلق ال حيل مأتاك 
  النساء يف حشوشهن 

لى اهللا عليه و سلم لعن اهللا الذين يأتون وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ص -  ٣٦٦٥
  النساء يف حماشهن 

  رواه الطرباين من رواية عبد الصمد بن الفضل 
  احملاش بفتح امليم وباحلاء املهملة وبعد األلف شني معجمة مشددة مجع حمشة بفتح امليم وكسرها وهي الدبر 

اهللا عليه و سلم من أتى النساء يف أعجازهن وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى  -  ٣٦٦٦
  فقد كفر 

  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات 
وروى ابن ماجه والبيهقي كالمها عن احلارث بن خملد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى  -  ٣٦٦٧

سلم قال ال ينظر اهللا إىل رجل جامع امرأة يف دبرها    اهللا عليه و 
  ضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ملعون من أتى امرأة يف دبرها وعنه ر -  ٣٦٦٨

  رواه أمحد وأبو داود 
وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها أو  -  ٣٦٦٩

  كاهنا فصدقه كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه و سلم 
محد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إال أنه قال فقد برىء مما أنزل على حممد صلى اهللا عليه و رواه أ
  سلم 

قال احلافظ رووه من طريق حكيم األثرم عن أيب متيمة وهو طريف بن خالد عن أيب هريرة وسئل علي بن 
  كبري ال يعرف أليب متيمة مساع من أيب هريرة املديين عن حكيم من هو فقال أعيانا هذا وقال البخاري يف تارخيه ال

بن طلق رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تأتوا النساء يف أستاههن  وعن علي 
  فإن اهللا ال يستحيي من احلق 

  رواه أمحد والترمذي وقال حديث حسن ورواه النسائي وابن حبان يف صحيحه مبعناه 
  من قتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق الترهيب  - ٩

عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول ما يقضى بني الناس  -  ٣٦٧١
  يوم القيامة يف الدماء 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
  ول ما يقضى بني الناس يف الدماء وللنسائي أيضا أول ما حياسب عليه العبد الصالة وأ -  ٣٦٧٢
سلم قال اجتنبوا السبع املوبقات  -  ٣٦٧٣   وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

قيل يا رسول اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل مال اليتيم وأكل 



  ذف احملصنات الغافالت املؤمنات الربا والتويل يوم الزحف وق
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

  املوبقات املهلكات 
لن يزال املؤمن يف فسحة  -  ٣٦٧٤ وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ا حراما    من دينه ما مل يصب دم
مور اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما إن من ورطات األ

  حله 
  رواه البخاري واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

  الورطات مجع ورطة بسكون الراء وهي اهللكة وكل أمر تعسر النجاة منه 

على اهللا من  وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لزوال الدنيا أهون
  قتل مؤمن بغري حق 

  رواه ابن ماجه بإسناد حسن ورواه البيهقي واألصبهاين 
  وزاد فيه ولو أن أهل مساواته وأهل أرضه اشتركوا يف دم مؤمن ألدخلهم اهللا النار 

 ويف رواية للبيهقي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لزوال الدنيا مجيعا أهون على اهللا من دم -  ٣٦٧٦
  سفك بغري حق 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لزوال الدنيا أهون عند  -  ٣٦٧٧
  اهللا من قتل رجل مسلم 

  رواه مسلم والنسائي والترمذي مرفوعا وموقوفا ورجح املوقوف 
صلى اهللا عليه و سلم قتل  وروى النسائي والبيهقي أيضا من حديث بريدة قال قال رسول اهللا -  ٣٦٧٨

  املؤمن أعظم عند اهللا من زوال الدنيا 
وروى ابن ماجه عن عبد اهللا بن عمرو قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطوف بالكعبة  -  ٣٦٧٩

ويقول ما أطيبك وما أطيب رحيك ما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس حممد بيده حلرمة املؤمن عند اهللا 
  ن حرمتك ماله ودمه أعظم م

  اللفظ البن ماجه 
وعن أيب سعيد و أيب هريرة رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن أهل  -  ٣٦٨٠

  السماء وأهل األرض اشتركوا يف دم مؤمن ألكبهم اهللا يف النار 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

ي اهللا عنهما قال قتل باملدينة قتيل على عهد رسول اهللا صلى اهللا وروى البيهقي عن ابن عباس رض -  ٣٦٨١
  عليه و سلم مل يعلم من قتله فصعد النيب صلى اهللا عليه و سلم املنرب فقال يا أيها الناس يقتل قتيل 

   وأنا فيكم وال يعلم من قتله لو اجتمع أهل السماء واألرض على قتل امرىء لعذهبم اهللا إال أن يفعل ما يشاء
سلم قال لو أن أهل  -  ٣٦٨٢ ورواه الطرباين يف الصغري من حديث أيب بكرة عن النيب صلى اهللا عليه و 



  السموات واألرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم اهللا مجيعا على وجوههم يف النار 
قتل وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أعان على  -  ٣٦٨٣

  مؤمن بشطر كلمة لقي اهللا مكتوبا بني عينيه آيس من رمحة اهللا 
  رواه ابن ماجه واألصبهاين وزاد قال سفيان بن عيينة هو أن يقول أق يعين ال يتم كلمة اقتل 

دم  -  ٣٦٨٤ ورواه البيهقي من حديث ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أعان على 
  لمة كتب بني عينيه يوم القيامة آيس من رمحة اهللا امرىء مسلم بشطر ك

وعن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من استطاع منكم  -  ٣٦٨٥
أن ال حيول بينه وبني اجلنة ملء كف من دم امرىء مسلم أن يهريقه كما يذبح به دجاجة كلما تعرض لباب من 

هللا بينه وبينه ومن استطاع منكم أن ال جيعل يف بطنه إال طيبا فليفعل فإن أول ما يننت من أبواب اجلنة حال ا
  اإلنسان بطنه 

  رواه الطرباين ورواته ثقات والبيهقي مرفوعا هكذا وموقوفا وقال الصحيح أنه موقوف 
سلم كل ذنب عسى -  ٣٦٨٦ اهللا أن يغفره  وعن معاوية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  إال الرجل ميوت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا 
  رواه النسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كل ذنب عسى  -  ٣٦٨٧
  اهللا أن يغفره إال الرجل ميوت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا 

  أبو داود وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد  رواه
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سأله سائل فقال يا أبا العباس هل للقاتل من توبة فقال ابن  -  ٣٦٨٨

  عباس كاملعجب من شأنه ماذا تقول فأعاد عليه مسألته فقال ماذا 

  تقول مرتني أو ثالثا 
سلم يقول يأيت املقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد قال ابن عباس مسعت نبيكم  صلى اهللا عليه و 

األخرى تشخب أوداجه دما حىت يأيت به العرش فيقول املقتول لرب العاملني هذا قتلين فيقول اهللا عز و جل 
  للقاتل تعست ويذهب به إىل النار 

  واة الصحيح واللفظ له رواه الترمذي وحسنه والطرباين يف األوسط ورواته ر
ورواه فيه أيضا من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جييء  -  ٣٦٨٩

املقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة فيقول يا رب سل هذا فيم قتلين فيقول فيم قتلته قال 
  قتلته لتكون العزة لفالن 

  قيل هي هللا 
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أصبح إبليس بث جنوده  -  ٣٦٩٠

  فيقول من أخذل اليوم مسلما ألبسته التاج 
قال فيجيء هذا فيقول مل أزل به حىت طلق امرأته فيقول يوشك أن يتزوج وجييء هلذا فيقول مل أزل به حىت عق 



يء هذا فيقول مل أزل به حىت أشرك فيقول أنت أنت وجييء هذا فيقول مل والديه فيقول يوشك أن يربمها وجي
  أزل به حىت قتل فيقول أنت أنت ويلبسه التاج 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قتل مؤمنا  -  ٣٦٩١

  وال عدال  فاغتبط بقتله مل يقبل اهللا منه صرفا
اغتبط بقتله قال الذين  رواه أبو داود مث روى عن خالد بن دهقان سألت حيىي بن حيىي الغساين عن قوله ف

  يقاتلون يف الفتنة فيقتل أحدهم فريى أحدهم أنه على هدى ال يستغفر اهللا 
  الصرف النافلة 

  والعدل الفريضة وقيل غري ذلك وتقدم فيمن أخاف أهل املدينة 
ن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خيرج عنق من النار يتكلم يقول وع -  ٣٦٩٢

وكلت اليوم بثالثة بكل جبار عنيد ومن جعل مع اهللا إهلا آخر ومن قتل نفسا بغري حق فينطوي عليهم فيقذفهم 
  يف محراء جهنم 

  رواه أمحد والبزار ولفظه 

لق ذلق هلا عينان تبصر هبما وهلا لسان تتكلم به فتقول إين أمرت مبن جعل خترج عنق من النار تتكلم بلسان ط
مع اهللا إهلا آخر وبكل جبار عنيد ومبن قتل نفسا بغري نفس فتنطلق هبم قبل سائر الناس خبمسمائة عام ويف 

من قوله  إسناديهما عطية العويف ورواه الطرباين بإسنادين رواة أحدمها رواة الصحيح وقد روي عن أيب سعيد
ا عليه    موقوف

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من  -  ٣٦٩٣
  قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها يوجد من مسرية أربعني عاما 

  رواه البخاري واللفظ له والنسائي إال أنه قال من قتل قتيال من أهل الذمة 
  يرح بفتح الراء أي مل جيد رحيها ومل يشمها مل 

سلم يقول من قتل معاهدا يف  -  ٣٦٩٤ وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  غري كنهه حرم اهللا عليه اجلنة 

  رواه أبو داود والنسائي وزاد أن يشم رحيها 
الذمة مل جيد ريح اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية ويف رواية للنسائي قال من قتل رجال من أهل  -  ٣٦٩٥

  سبعني عاما 
ورواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه قال من قتل نفسا معاهدة بغري حقها مل يرح رائحة اجلنة وإن  -  ٣٦٩٦

  ريح اجلنة ليوجد من مسرية مائة عام 
  يف غري كنهه أي يف غري وقته الذي جيوز قتله يف حني ال عهد له 

  رهيب من قتل اإلنسان نفسه الت - ١٠



عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تردى من جبل فقتل  -  ٣٦٩٧
  نفسه فهو يف نار جهنم يتردى فيها خالدا خملدا فيها أبدا ومن حتسى مسا فقتل نفسه 

نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف نار فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن قتل 
  جهنم خالدا خملدا فيها أبدا 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي بتقدمي وتأخري والنسائي 
  وأليب داود ومن حسا مسا فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم 

  تردى أي رمى بنفسه من اجلبل أو غريه فهلك 
  يتوجأ هبا مهموزا أي يضرب هبا نفسه 

سلم الذي خينق نفسه خينقها يف النار والذي  -  ٣٦٩٨ وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  يطعن نفسه يطعن نفسه النار والذي يقتحم يقتحم يف النار 

  رواه البخاري 
سلم الذي خينق نفسه خينقها يف ا -  ٣٦٩٨ لنار والذي وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يطعن نفسه يطعن نفسه النار والذي يقتحم يقتحم يف النار 
  رواه البخاري 

وعن احلسن البصري قال حدثنا جندب بن عبد اهللا يف هذا املسجد فما نسينا منه حديثا وما خناف  -  ٣٦٩٩
  أن يكون جندب كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه 

  ل اهللا بدر عبدي بنفسه فحرمت عليه اجلنة فقا
بلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز هبا يده فما رقأ الدم حىت مات  -  ٣٧٠٠ ويف رواية كان فيمن ق

  فقال اهللا بادرين عبدي بنفسه احلديث 
هما من رواه البخاري ومسلم ولفظه قال إن رجال كان ممن كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة فلما آذته انتزع س

  كنانته فنكأها فلم يرقإ الدم حىت مات 
  قال ربكم قد حرمت عليه اجلنة 

  رقأ مهموزا أي جف وسكن جريانه 
  الكنانة بكسر الكاف جعبة النشاب 

  نكأها باهلمز أي خنسها وفجرها 
وعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه أن رجال كانت به جراحة فأتى قرنا له فأخذ مشقصا فذبح به  -  ٣٧٠١

  نفسه فلم يصل عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  القرن بفتح القاف والراء جعبة النشاب 
واملشقص بكسر امليم وسكون الشني املعجمة وفتح القاف سهم فيه نصل عريض وقيل هو النصل وحده وقيل 

  صال سهم فيه نصل طويل وقيل النصل وحده وقيل هو ما طال وعرض من الن



وعن أيب قالبة رضي اهللا عنه أن ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه أخربه بأنه بايع رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٧٠٢
حلف على ميني مبلة غري اإلسالم كاذبا  عليه و سلم حتت الشجرة وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من 

امة وليس على رجل نذر فيما ال ميلك ولعن املؤمن متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القي
  كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة 

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي باختصار والترمذي وصححه ولفظه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
املؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه قال ليس على املرء نذر فيما ال ميلك والعن 
  بشيء عذبه اهللا مبا قتل به نفسه يوم القيامة 

سلم التقى هو واملشركون فاقتتلوا  -  ٣٧٠٣ وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم إىل عسكره ومال اآلخر ون إىل عسكرهم ويف أصحاب رسول اهللا فلما مال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم رجل ال يدع هلم شاذة وال فاذة إال اتبعها يضرهبا بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما  صلى اهللا عليه و 
  أجزأ فالن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما إنه من أهل النار 

  هذا من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا ويف رواية فقالوا أينا من أهل اجلنة إن كان  -  ٣٧٠٤
  قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه 

قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل املوت فوضع سيفه باألرض وذبابه بني ثدييه مث حتامل على سيفه فقتل 
د أنك رسول اهللا قال وما ذاك قال الرجل نفسه فخرج الرجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أشه

الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت يف طلبه حىت جرح جرحا 
  شديدا فاستعجل املوت 

سلم إن  فوضع نصل سيفه باألرض وذبابه بني ثدييه مث حتامل عليه فقتل نفسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو الرجل  ليعمل عمل أهل اجلنة ف

  للناس وهو من أهل اجلنة 
  رواه البخاري ومسلم 
  الشاذة بالشني املعجمة 

م والفاذة بالفاء وتشديد الذال املعجمة فيهما هي اليت انفردت عن اجلماعة وأصل ذلك يف املنفردة عن الغن
  فنقل إىل كل من فارق اجلماعة وانفرد عنها 

ا جاء فيمن جرد ظهر مسلم بغري حق  عن خرشة بن  ١الترهيب أن حيضر اإلنسان قتل إنسان ظلما أو ضربه وم
ال يشهد  احلر رضي اهللا عنه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يكون مظلوما فتصيبه السخطة أحدكم قتيال لعله أن 
  رواه أمحد واللفظ له والطرباين إال أنه قال فعسى أن يقتل مظلوما فتنزل السخطة عليهم فيصيبه معهم 

  ورجاهلما رجال الصحيح خال ابن هليعة 
ال يقفن أحدكم موقفا  -  ٣٧٠٥ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على كل من حضر حني مل يدفعوا عنه وال يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه يقتل ف



  رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حني مل يدفعوا عنه 
  رواه الطرباين والبيهقي بإسناد حسن 

جرد ظهر مسلم بغري وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من  -  ٣٧٠٦
  حق لقي اهللا وهو عليه غضبان 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسناد جيد 

  وروي عن عصمة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ظهر املؤمن محى إال حبقه 
  رواه الطرباين وعصمة هذا هو ابن مالك اخلطمي األنصاري 

  تل واجلاين والظامل والترهيب من إظهار الشماتة باملسلم الترغيب يف العفو عن القا
عن عدي بن ثابت قال هشم رجل رجل على عهد معاوية فأعطى ديته فأىب أن يقبل حىت أعطى ثالثا  -  ٣٧٠٨

فقال رجل إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد 
  إىل يوم تصدق 

  رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح غري عمران بن ظبيان 
وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من  -  ٣٧٠٩

  رجل جيرح يف جسده جراحة فيتصدق هبا إال كفر اهللا تبارك وتعاىل عنه مثل ما تصدق به 
  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح 

وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من  -  ٣٧١٠
جاء هبن مع إميان دخل من أي أبواب اجلنة شاء وزوج من احلور العني كم شاء من أدى دينا خفيا وعفا عن 

أو إحداهن يا رسول اهللا فقال أو قاتله وقرأ يف دبر كل صالة مكتوبة عشر مرات قل هو اهللا أحد فقال أبو بكر 
  إحداهن 

  رواه الطرباين يف األوسط ورواه أيضا من حديث أم سلمة بنحوه 
وعن أيب السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من األنصار فاستعدى عليه معاوية فقال ملعاوية  -  ٣٧١١

خر على معاوية شأنك بصاحبك وأبو يا أمري املؤمنني إن هذا دق سين فقال له معاوية إنا سنرضيك منه وأحل اآل
سلم يقول ما من رجل  الدرداء جالس عنده فقال أبو الدرداء رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يصاب بشيء يف جسده فيتصدق به إال رفعه اهللا به درجة وحط عنه به خطيئة فقال األنصاري أنت مسعته من 

  ل مسعته أذناي ووعاه قليب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا
  قال فإين أذرها له 

  قال معاوية 

  ال جرم ال أخيبك 
  فأمر له مبال 

رواه الترمذي وقال حديث غريب وال أعرف أليب السفر مساعا من أيب الدرداء وروى ابن ماجه املرفوع منه عن 
  أيب السفر أيضا عن أيب الدرداء وإسناده حسن لوال االنقطاع 



ل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أصيب بشيء يف جسده فتركه هللا وعن رج -  ٣٧١٢
  عز و جل كان كفارة له 

  رواه أمحد موقوفا من رواية جمالد 
سلم قال ثالث والذي  -  ٣٧١٣ وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

قص مال من صدقة فتصدقوا وال يعفو عبد عن مظلمة إال زاده اهللا هبا نفسي بيده إن كنت حلالفا عليهن ال ين
  عزا يوم القيامة وال يفتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر 

  رواه أمحد ويف إسناده رجل مل يسم وأبو يعلى والبزار وله عند البزار طريق ال بأس هبا 
لمة وقال فيه وال عفا رجل عن مظلمة إال زاده اهللا هبا عزا ورواه الطرباين يف الصغري واألوسط من حديث أم س

  فاعفوا يعزكم اهللا 
وعن أيب كبشة األمناري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ثالث أقسم  -  ٣٧١٤

ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده اهللا  عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقة وال 
  عزا فاعفوا يعزكم اهللا وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر أو كلمة حنوهااحلديث 

  رواه أمحد والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح 
ا  -  ٣٧١٥ ا نقصت صدقة من مال وم سلم قال م وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  بدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا عز و جل زاد اهللا ع

  رواه مسلم والترمذي 
  وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من سره أن يشرف له  -  ٣٧١٦

  البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه ويعط من حرمه ويصل من قطعه 
  اده وفيه انقطاع رواه احلاكم وصحح إسن

وروي عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أدلكم  -  ٣٧١٧
على ما يرفع اهللا به الدرجات قالوا نعم يا رسول اهللا قال حتلم على من جهل عليك وتعفو عمن ظلمك وتعطي 

  من حرمك وتصل من قطعك 
  رواه البزار والطرباين 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من كن فيه حاسبه اهللا  -  ٣٧١٨
  حسابا يسريا وأدخله اجلنة برمحته 

قالوا وما هي يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك فإذا 
  فعلت ذلك تدخل اجلنة 

ين يف األوسط واحلاكم وقال صحيح اإلسناد إال أنه قال فيه قال فإذا فعلت ذلك فما يل يا رواه البزار والطربا
  رسول اهللا قال أن حتاسب حسابا يسريا ويدخلك اهللا اجلنة برمحته 

  قال احلافظ رواه الثالثة من رواية سليمان بن داود اليماين عن حيىي بن أيب سلمة عنه وسليمان هذا واه 
سلم أال أدلك على أكرم أخالق الدنيا وعن علي  -  ٣٧١٩ رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و 



  واآلخرة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك 
  رواه الطرباين يف األوسط من رواية احلارث األعور عنه 

عليه و سلم قال ارمحوا ترمحوا وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا  -  ٣٧٢٠
  واغفروا يغفر لكم 

  رواه أمحد بإسناد جيد 
ويف رواية له من حديث جرير بن عبد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ال يرحم الناس  -  ٣٧٢١
  ومن ال يغفر ال يغفر له  Cال ي

  لى اهللا عليه و سلم اعف عمن وعن علي رضي اهللا عنه قال وجدنا يف قائم سيف رسول اهللا ص -  ٣٧٢٢

  ظلمك وصل من قطعك وأحسن إىل من أساء إليك وقل احلق ولو على نفسك 
  ذكره رزين بن العبدري ومل أره ويأيت أحاديث من هذا النوع يف صلة الرحم 

 وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا سرق هلا شيء فجعلت تدعو عليه فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه -  ٣٧٢٣
  و سلم ال تسبخي عنه 

  رواه أبو داود ومعىن ال تسبخي عنه أي ال ختففي عنه العقوبة وتنقصي أجرك يف اآلخرة بدعائك عليه 
  والتسبيخ التخفيف وهو بسني مهملة مث باء موحدة وخاء معجمة 

حساب جاء وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا وقف العباد لل -  ٣٧٢٤
قوم واضعي سيوفهم على رقاهبم تقطر دما فازدمحوا على باب اجلنة فقيل من هؤالء قيل الشهداء كانوا أحياء 

  مرزوقني مث نادى مناد ليقم من أجره على اهللا فليدخل اجلنة مث نادى الثانية ليقم من أجره على اهللا فليدخل اجلنة 
عن الناس مث نادى الثالثة ليقم من أجره على اهللا فليدخل اجلنة  قال ومن ذا الذي أجره على اهللا قال العافون

  فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغري حساب 
  رواه الطرباين بإسناد حسن 

وعن أنس أيضا رضي اهللا عنه قال بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس إذ رأيناه ضحك  -  ٣٧٢٥
ا أضحكك يا ر سول اهللا بأيب أنت وأمي قال رجالن من أميت جثيا بني يدي رب حىت بدت ثناياه فقال له عمر م

العزة فقال أحدمها يا رب خذ يل مظلميت من أخي فقال اهللا كيف تصنع بأخيك ومل يبق من حسناته شيء قال يا 
رب فليحمل من أوزاري وفاضت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالبكاء مث قال إن ذلك ليوم عظيم 

  ناس أن حيمل من أوزارهم حيتاج ال
ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ  فقال اهللا للطالب ارفع بصرك فانظر فرفع فقال يا رب أرى مدائن من 

  أي نيب هذا أو ألي صديق هذا أو ألي شهيد هذا قال ملن أعطى الثمن 
ميلك ذلك قال أنت متلكه    قال يا رب ومن 

  قال مباذا قال بعفوك عن أخيك 
  ب إين قد عفوت عنه قال يا ر

  قال اهللا فخذ بيد أخيك وأدخله اجلنة 



  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند ذلك اتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم فإن اهللا يصلح بني املسلمني 
رواه احلاكم والبيهقي يف البعث كالمها عن عباد بن شيبة احلبطي عن سعيد بن أنس عنه وقال احلاكم صحيح 

  اد كذا قال اإلسن

ال تظهر الشماتة ألخيك يف  Cوعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ويبتليك 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ومكحول قد مسع من واثلة 
خاه بذنب مل وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عري أ -  ٣٧٢٧

  ميت حىت يعمله 
  قال أمحد قالوا من ذنب قد تاب منه 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وليس إسناده مبتصل 
  خالد بن معدان مل يدرك معاذ بن جبل 

  الترهيب من ارتكاب الصغائر واحملقرات من الذنوب واإلصرار على شيء منها 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول -  ٣٧٢٨

نكتت يف قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر صقلت فإن عاد زيد فيها حىت تعلو قلبه فهو الران الذي ذكر 
   ٤١اهللا تعاىل كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون املطففني 

ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم من طريقني قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي و
  يف أحدمها صحيح على شرط مسلم 

  النكتة بضم النون وبالتاء املثناة فوق هي نقطة شبه الوسخ يف املرآة 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم وحمقرات  -  ٣٧٢٩

هلن مثال كمثل قوم الذنوب فإهنن جيتمع ن على الرجل حىت يهلكنه وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضرب 
نزلوا أرض فالةفحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل جييء بالعود حىت مجعوا سوادا 

  وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها 
ن القطان وبقية رجال أمحد والطرباين رجال الصحيح ورواه رواه أمحد والطرباين والبيهقي كلهم من رواية عمرا

  أبو يعلى بنحوه من طريق إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عنه وقال يف أوله 

إن الشيطان قد يئس أن تعبد األصنام يف أرض العرب ولكنه سريضى منكم بدون ذلك باحملقرات وهي املوبقات 
  يوم القيامة احلديث 
  لبيهقي أيضا موقوفا عليه ورواه الطرباين وا

سلم قال إياكم وحمقرات  -  ٣٧٣٠ وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الذنوبفإمنا مثل حمقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حىت محلوا ما أنضجوا به 

  هتلكه  خبزهم وإن حمقرات الذنوب مىت يأخذ هبا صاحبها
  رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح 



وروي عن سعد بن جنادة رضي اهللا عنه قال ملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حنني نزلنا  -  ٣٧٣١
قفرا من األرض ليس فيها شيء فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم امجعوا من وجد شيئا فليأت به ومن وجد 

قال فما كان إال ساعة حىت جعلناه ركاما فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أترون هذا  عظما أو سنا فليأت به
فكذلك جتمع الذنوب على الرجل منكم كما مجعتم هذا فليتق اهللا رجل فال يذنب صغرية وال كبرية فإهنا حمصاة 

  عليه 
عائشة إياك وحمقرات وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا  -  ٣٧٣٢

  الذنوب فإن هلا من اهللا طالبا 
  رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال األعمال بدل الذنوب 

  وعن ثوبان رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه  -  ٣٧٣٣
  ان يف صحيحه بزيادة واحلاكم وقال صحيح اإلسناد رواه النسائي بإسناد صحيح وابن حب

  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال إين ألحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها  -  ٣٧٣٤
  رواه الطرباين يف الكبري موقوفا ورواته ثقات إال أن القاسم مل يسمع من جده عبد اهللا 

أعماال هي أدق يف أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول  وعن أنس رضي اهللا عنه قال إنكم لتعملون
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املوبقات يعين املهلكات 

  رواه البخاري وغريه ورواه أمحد من حديث أيب سعيد اخلدري بإسناد صحيح 
 يؤاخذين وعيسى وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن اهللا -  ٣٧٣٦

  بذنوبنا لعذبنا وال يظلمنا شيئا 
  قال وأشار بالسبابة واليت تليها 

ويف رواية لو يؤاخذين اهللا وابن مرمي مبا جنت هاتان يعين اإلهبام واليت تليها لعذبنا اهللا مث مل يظلمنا  -  ٣٧٣٧
  شيئا 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو غفر لكم ما تأتون إىل البهائم  وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن -  ٣٧٣٨

  لغفر لكم كثريا 
  رواه أمحد والبيهقي مرفوعا هكذا ورواه عبد اهللا يف زياداته موقوفا على أيب الدرداء وإسناده أصح وهو أشبه 

رك على ظهرها من دابة وعن أيب األحوص قال قرأ ابن مسعود ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ت -  ٣٧٣٩
  اآلية فقال كاد اجلعل يعذب يف جحره بذنب ابن آدم  ٥٤ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى فاطر 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  اجلعل بضم اجليم وفتح العني دويبة تكاد تشبه اخلنفساء تدحرج الروث 

  كتاب الرب والصلة وغريمها



  ما وتأكيد طاعتهما واإلحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدمها الترغيب يف بر الوالدين وصلته - ٣٣
عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي العمل أحب  -  ٣٧٤٠

  إىل اهللا قال الصالة على وقتها 
  قلت مث أي قال بر الوالدين 

  قلت مث أي قال اجلهاد يف سبيل اهللا 
  ي ومسلم رواه البخار

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جيزي ولد والده إال أن  -  ٣٧٤١
  جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
هللا صلى اهللا عليه و سلم وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل نيب ا -  ٣٧٤٢

  فاستأذنه يف اجلهاد فقال أحي والداك قال نعم قال فيهما فجاهد 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

ويف رواية ملسلم قال أقبل رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أبايعك على اهلجرة  -  ٣٧٤٣
  فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كالمها حي  واجلهاد أبتغي األجر من اهللا قال

  قال فتبتغي األجر من اهللا قال نعم قال فارجع إىل والديك فأحسن صحبتهما 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال جئت أبايعك 
  فأضحكهما كما أبكيتهما  على اهلجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما

  رواه أبو داود 
وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن رجال من أهل اليمن هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٧٤٥

  فقال هل لك أحد باليمن قال أبواي 
  قال أذنا لك قال ال 

  قال فارجع إليهما فاستأذهنما فإن أذنا لك فجاهد وإال فربمها 
  د رواه أبو داو

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يستأذنه يف اجلهاد فقال  -  ٣٧٤٦
  أحي والداك قال نعم 

  قال ففيهما فجاهد 
  رواه مسلم وأبو داود وغريه 

اد وال وعن أنس رضي اهللا عنه قال أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أشتهي اجله -  ٣٧٤٧
  أقدر عليه 

  قال هل بقي من والديك أحد قال أمي قال قابل اهللا يف برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر وجماهد 
رواه أبو يعلى والطرباين يف الصغري واألوسط وإسنادمها جيد ميمون بن جنيح وثقه ابن حبان وبقية رواته ثقات 



  مشهورون 
ي رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا وروي عن طلحة بن معاوية السلم -  ٣٧٤٨

رسول اهللا إين أريد اجلهاد يف سبيل اهللا قال أمك حية قلت نعم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم الزم رجلها فثم 
  اجلنة 

  رواه الطرباين 
ن على ولدمها قال مها جنتك وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا ما حق الوالدي -  ٣٧٤٩
  ونارك 

  رواه ابن ماجه من طريق علي بن يزيد عن القاسم 
وعن معاوية بن جامهة أن جامهة جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أردت أن  -  ٣٧٥٠

  أغزو وقد جئت أستشريك فقال هل لك من أم قال نعم قال فالزمها فإن اجلنة عند رجلها 
  ه ابن ماجه والنسائي واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد روا

ورواه الطرباين بإسناد جيد ولفظه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أستشريه يف اجلهاد فقال النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم ألك والدان قلت نعم 

  قال الزمهما فإن اجلنة حتت أرجلهما 
هللا عنه أن رجال أتاه فقال إن يل امرأة وإن أمي تأمرين بطالقها فقال مسعت وعن أيب الدرداء رضي ا -  ٣٧٥٢

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الوالد أوسط أبواب اجلنة فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه 
  رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال رمبا قال سفيان أمي ورمبا قال أيب قال الترمذي حديث صحيح 

ورواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه أن رجال أتى أبا الدرداء فقال إن أيب مل يزل يب حىت زوجين وإنه  -  ٣٧٥٣
اآلن يأمرين بطالقها قال ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك وال بالذي آمرك أن تطلق امرأتك غري أنك إن 

ول الوالد أوسط أبواب اجلنة فحافظ على شئت حدثتك مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعته يق
  ذلك الباب إن شئت أو دع 

  قال فأحسب عطاء 
  قال فطلقها 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان حتيت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال يل طلقها فأبيت  -  ٣٧٥٤
  اهللا عليه و سلم طلقها  فأتى عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال يل رسول اهللا صلى

  رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ميد له يف  -  ٣٧٥٥

  عمره ويزاد يف رزقه فليرب والديه وليصل رمحه 
  أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح وهو يف الصحيح باختصار ذكر الرب رواه 
وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من بر والديه طوىب له زاد اهللا  - ٧١

  يف عمره 



عن أبيه وقال  رواه أبو يعلى والطرباين واحلاكم واألصبهاين كلهم من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ
  احلاكم صحيح اإلسناد 

وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وال 
  يرد القدر إال الدعاء وال يزيد يف العمر إال الرب 

  ح اإلسناد رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له واحلاكم بتقدمي وتأخري وقال صحي
وعن سلمان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يرد القضاء إال الدعاء وال  -  ٣٧٥٧

  يزيد يف العمر إال الرب 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عفوا عن نساء الناس تعف  -  ٣٧٥٨
اؤكم وبروا آباءكم تربكم أبناؤكم ومن أتاه أخوه متنصال فليقبل ذلك حمقا كان أو مبطال فإن مل يفعل مل يرد نس

  على احلوض 
  رواه احلاكم من رواية سويد عن أيب رافع عنه وقال صحيح اإلسناد 

  قال احلافظ سويد عن قتادة هو ابن عبد العزيز واه 
ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بروا آباءكم تربكم وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما ق -  ٣٧٥٩

  أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم 
  رواه الطرباين بإسناد حسن ورواه أيضا هو وغريه من حديث عائشة 

رغم أنفه مث رغم أنفه  -  ٣٧٦٠   وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رغم أنفه مث 
  اهللا قال من أدرك والديه عند الكرب أو أحدمها مث مل يدخل اجلنة  قيل من يا رسول

  رواه مسلم 
  رغم أنفه أي لصق بالرغام وهو التراب 

وعن جابر يعين ابن مسرة رضي اهللا عنه قال صعد النيب صلى اهللا عليه و سلم املنرب فقال آمني آمني  -  ٣٧٦١
  آمني 

يا حممد من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده اهللا فقل  قال أتاين جربيل عليه الصالة و السالم فقال
آمني فقلت آمني فقال يا حممد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده اهللا فقل آمني 

  فقلت آمني 

  قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده اهللا فقل آمني فقلت آمني 
ين بأسانيد أحدها حسن ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث أيب هريرة إال أنه قال فيه ومن أدرك رواه الطربا

  أبويه أو أحدمها فلم يربمها فمات فدخل النار فأبعده اهللا قل آمني 
  فقلت آمني 

رواه أيضا من حديث احلسن بن مالك احلويرث عن أبيه عن جده وتقدم ورواه احلاكم وغريه من حديث كعب 
  ن عجرة وقال يف آخره فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكرب عنده أو أحدمها فلم يدخاله اجلنة ب



  قلت آمني وتقدم أيضا 
رواه الطرباين من حديث ابن عباس بنحوه وفيه ومن أدرك والديه أو أحدمها فلم يربمها دخل النار فأبعده اهللا 

  وأسحقه قلت آمني 
عمرو القشريي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من  وعن مالك بن -  ٣٧٦٢

  أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار ومن أدرك أحد والديه مث مل يغفر له فأبعده اهللا 
  زاد يف رواية وأسحقه 

  رواه أمحد من طرق أحدها حسن 
 صلى اهللا عليه و سلم يقول انطلق ثالثة نفر وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا -  ٣٧٦٣

ممن كان قبلكم حىت آواهم املبيت إىل غار فدخلوه فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه ال 
ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان يل أبوان شيخان كبريان 

طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حىت ناما فحلبت هلما غبوقهما وكنت ال أغبق قبل هما أهال وال ماال فنأى يب 
فوجدهتما نائمني فكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حىت فرق 

  الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما 
ن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا ال يستطيعون اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حن

  اخلروج 
  وقال اآلخر اللهم كانت يل ابنة عم وكانت أحب الناس إيل فأردهتا 

  احلديث رواه البخاري ومسلم وتقدم بتمامه وشرح غريبه يف اإلخالص 

بل فاحنطت على غارهم ويف رواية البخاري قال بينما ثالثة نفر يتماشون أخذهم املطر فمالوا إىل غار يف اجل
صخرة من اجلبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعماال عملتموها هللا عز و جل صاحلة فادعوا اهللا 
هبا لعله يفرجها فقال أحدهم اللهم إنه كان يل والدان شيخان كبريان ويل صبية صغار كنت أرعى فإذا رحت 

وإنه نأى الشجر فما أتيت حىت أمسيت فوجدهتما قد ناما  عليهم فحلبت هلم بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي
فحلبت كما كنت أحلب فجئت باحلالب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ 
بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأيب ودأهبم حىت طلع الفجر فإن كنت تعلم أين 

  فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج اهللا عز و جل هلم حىت رأوا منها السماء  فعلت ذلك ابتغاء وجهك
  وذكر احلديث 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج ثالثة فيمن كان  -  ٣٧٦٥
ضهم لبعض عفا األثر قبلكم يرتادون ألهلهم فأصابتهم السماء فلجؤوا إىل جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بع

ووقع احلجر وال يعلم مبكانكم إال اهللا فادعوا اهللا بأوثق أعمالكم فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت يل 
امرأة تعجبين فطلبتها فأبت علي فجعلت هلا جعال فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أين إمنا فعلت ذلك 

زال ثلث احلجر وقال اآلخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل والدان رجاء رمحتك وخشية عذابك فافرج عنا ف
وكنت أحلب هلما يف إنائهما فإذا أتيتهما ومها نائمان قمت حىت يستيقظا فإذا استيقظا شربا فإن كنت تعلم أين 



فعلت ذلك رجاء رمحتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث احلجر وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أين 
تأجرت أجريا يوما فعمل يل نصف النهار فأعطيته أجرا فسخطه ومل يأخذه فوفرهتا عليه حىت صار من كل اس

املال مث جاء يطلب أجره فقلت خذ هذا كله ولو شئت مل أعطه إال أجره األول فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك 
  رجاء رمحتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال احلجر وخرجوا يتماشون 

  حبان يف صحيحه  رواه ابن
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا  -  ٣٧٦٦

  من أحق الناس حبسن صحابيت قال أمك 
  قال مث من قال أمك 

  قال مث من قال أمك 
  قال مث من قال أبوك 

  رواه البخاري ومسلم 
ضي اهللا عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة يف عهد رسول اهللا وعن أمساء بنت أيب بكر ر -  ٣٧٦٧

سلم فاستفتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي  صلى اهللا عليه و 
  قال نعم صلي أمك 

كة فقلت رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولفظه قالت قدمت علي أمي راغبة يف عهد قريب وهي راغمة مشر
  يا رسول اهللا إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها قال نعم صلي أمك 

يما عندي تسألين اإلحسان إليها    راغبة أي طامعة ف
  راغمة أي كارهة لإلسالم 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رضا اهللا يف رضا  -  ٣٧٦٨
  ط اهللا يف سخط الوالد الوالد وسخ

رواه الترمذي ورجح وقفه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه الطرباين من 
حديث أيب هريرة إال أنه قال طاعة اهللا طاعة الوالد ومعصية اهللا معصية الوالد ورواه البزار من حديث عبد اهللا 

  بن عمر أو ابن عمرو وال حيضرين أيهما 
  فظه قال رضا الرب تبارك وتعاىل يف رضا الوالدين وسخط اهللا تبارك وتعاىل يف سخط الوالدين ول

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال إين أذنبت ذنبا عظيما  -  ٣٧٦٩
ال قال فهل لك من خالة قال نعم قال فرب   ها فهل يل من توبة فقال هل لك من أم قال 

  رواه الترمذي واللفظ له 

  وابن حبان يف صحيحه واحلاكم إال أهنما قاال هل لك والدان بالتثنية وقال احلاكم صحيح على شرطهما 
وعن أيب أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي اهللا عنه قال بينا حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٧٧٠

يا رسول اهللا هل بقي من بر أبوي شيء أبرمها به بعد موهتما قال  عليه و سلم إذ جاء رجل من بين سلمة فقال
نعم الصالة عليهما واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها من بعدمها وصلة الرحم اليت ال توصل إال هبما وإكرام 



  صديقهما 
   وأطيبه رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وزاد يف آخره قال الرجل ما أكثر هذا يا رسول اهللا

  قال فاعمل به 
وعن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال من األعراب لقيه بطريق مكة  -  ٣٧٧١

ه عمامة كانت على رأسه    فسلم عليه عبد اهللا بن عمر ومحله على محار كان يركبه وأعطا
ون باليسري فقال عبد اهللا بن عمر إن أبا هذا كان قال ابن دينار فقلنا له أصلحك اهللا فإهنم األعراب وهم يرض

  ودا لعمر بن اخلطاب وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أبر الرب صلة الولد أهل ود أبيه 
  رواه مسلم 

 وعن أيب بردة قال قدمت املدينة فأتاين عبد اهللا بن عمر فقال أتدري مل أتيتك قال قلت ال قال مسعت -  ٣٧٧٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أحب أن يصل أباه يف قربه فليصل إخوان أبيه بعده وإنه كان بني أيب 

  عمر وبني أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاك 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  الترهيب من عقوق الوالدين  - ١
ليه و سلم قال إن اهللا حرم عليكم عقوق عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا ع -  ٣٧٧٣

  األمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال 
  رواه البخاري وغريه 

وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أنبئكم بأكرب الكبائر ثالثا قلنا بلى يا 
  رسول اهللا 

إلشراك باهللا وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال أال وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها قال ا
  حىت قلنا ليته سكت 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الكبائر  -  ٣٧٧٥

  الدين وقتل النفس واليمني الغموس اإلشراك باهللا وعقوق الو
  رواه البخاري 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال ذكر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكبائر فقال الشرك باهللا  -  ٣٧٧٦
  وعقوق الوالدين احلديث 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي 
ث به مع عمرو بن حزم وإن أكرب الكبائر ويف كتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي كتبه إىل أهل اليمن وبع

عند اهللا يوم القيامة اإلشراك باهللا وقتل النفس املؤمنة بغري احلق والفرار يف سبيل اهللا يوم الزحف وعقوق 
  الوالدين ورمي احملصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم احلديث 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 



 عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم وعن ابن عمر رضي اهللا -  ٣٧٧٧
  القيامة العاق لوالديه ومدمن اخلمر واملنان عطاءه وثالثة ال يدخلون اجلنة العاق لوالديه والديوث والرجلة 

ن حبان يف صحيحه رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين واحلاكم وقال صحيح اإلسناد وروى اب
  شطره األول 

  الديوث بتشديد الياء هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه هبم 
  والرجلة بفتح الراء وكسر اجليم هي املترجلة املتشبهة بالرجال 

  وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة  -  ٣٧٧٨

  رك وتعاىل عليهم اجلنة مدمن اخلمر والعاق والديوث الذي يقر اخلبث يف أهله حرم اهللا تبا
  رواه أمحد واللفظ له والنسائي والبزار واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يراح ريح اجلنة من  -  ٣٧٧٩
  رحيها منان بعمله وال عاق وال مدمن مخر مسرية مخسمائة عام وال جيد 

  رواه الطرباين يف الصغري 
سلم ثالثة ال يقبل اهللا عز و جل  -  ٣٧٨٠ وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  منهم صرفا وال عدال عاق وال منان ومكذب بقدر 
يف شرب اخلمر حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا رواه ابن أيب عاصم يف كتاب السنة بإسناد حسن وتقدم 

عليه و سلم قال أربع حق على اهللا أن ال يدخلهم اجلنة وال يذيقهم نعيمها مدمن اخلمر وآكل الربا وآكل مال 
  اليتيم بغري حق والعاق لوالديه 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
هللا عليه و سلم قال ثالثة ال ينفع معهن عمل الشرك وروي عن ثوبان رضي اهللا عنه عن النيب صلى ا -  ٣٧٨١

  باهللا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف 
  رواه الطرباين يف الكبري 

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من  -  ٣٧٨٢
  الكبائر شتم الرجل والديه 
  م الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه قالوا يا رسول اهللا وهل يشت

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
  ويف رواية للبخاري ومسلم إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه  -  ٣٧٨٣

  سب أمه قيل يا رسول اهللا وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه في
وعن عمرو بن مرة اجلهين رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا  -  ٣٧٨٤

  رسول اهللا شهدت أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا وصليت اخلمس وأديت زكاة 

يقني والشهداء مايل وصمت رمضان فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من مات على هذا كان مع النبيني والصد
  يوم القيامة هكذا ونصب أصبعيه ما مل يعق والديه 



  رواه أمحد والطرباين بإسنادين أحدمها صحيح ورواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما باختصار 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال أوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعشر كلمات قال ال  -  ٣٧٨٥

  يئا وإن قتلت وحرقت وال تعقن والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك احلديث تشرك باهللا ش
  رواه أمحد وغريه وتقدم يف ترك الصالة بتمامه 

وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن  -  ٣٧٨٦
وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم وإياكم جمتمعون فقال يا معشر املسلمني اتقوا اهللا 

والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح اجلنة توجد من مسرية 
ألف عام واهللا ال جيدها عاق وال قاطع رحم وال شيخ زان وال جار إزاره خيالء إمنا الكربياء هللا رب العاملني 

ا ما يباع فيها وال يشترى ليس وال كذب كله إمث إال ما نفعت به مؤمنا ودفعت به عن دين وإن يف اجلنة لسوق
  فيها إال الصور فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها 

  رواه الطرباين يف األوسط 
سلم قال ل عن اهللا سبعة من وتقدم يف اللواط حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فوق سبع مساواته وردد اللعنة على واحد منهم ثالثا ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه قال ملعون من عمل عمل 
قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من ذبح لغري اهللا ملعون من عق 

  والديه احلديث 
  سناد رواه الطرباين واحلاكم وقال صحيح اإل

وتقدم أيضا حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا من ذبح لغري اهللا ولعن اهللا من غري 
  ختوم األرض ولعن اهللا من سب والديه احلديث 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
هللا منها ما شاء وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل الذنوب يؤخر ا -  ٣٧٨٧

  إىل يوم القيامة إال عقوق الوالدين فإن اهللا يعجله لصاحبه يف احلياة قبل املمات 
  رواه احلاكم واألصبهاين كالمها من طريق بكار بن عبد العزيز وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

ا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتاه آت فقال شاب  وروي عن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه قال كن
جيود بنفسه فقيل له قل ال إله إال اهللا فلم يستطع فقال كان يصلي فقال نعم فنهض رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم وهنضنا معه فدخل على الشاب فقال له قل ال إله إال اهللا فقال ال أستطيع 
  والدته قالوا نعم قال مل قال كان يعق والدته فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أحية 

  قال ادعوها فدعوها فجاءت فقال هذا ابنك قالت نعم 
فقال هلا أرأيت لو أججت نار ضخمة فقيل لك إن شفعت له خلينا عنه وإال حرقناه هبذه النار أكنت تشفعني له 

  قالت يا رسول اهللا إذا أشفع له 
  قال فأشهدي اهللا واشهديين قد رضيت عنه 

سلم يا قالت اللهم إين أشهدك و أشهد رسولك أين قد رضيت عن ابين فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



غالم قل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فقاهلا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم احلمد هللا الذي أنقذه يب من النار 

  رواه الطرباين وأمحد خمتصرا 
عوام بن حوشب رضي اهللا عنه قال نزلت مرة حيا وإىل جانب ذلك احلي مقربة فلما كان وعن ال -  ٣٧٨٩

بعد العصر انشق منها قرب فخرج رجل رأسه رأس احلمار وجسده جسد إنسان فنهق ثالث هنقات مث انطبق عليه 
ا هلا قالت تلك أم  ا القرب فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا فقالت امرأة ترى تلك العجوز قلت م هذا قلت وم

كان قصته قالت كان يشرب اخلمر فإذا راح تقول له أمه يا بين اتق اهللا إىل مىت تشرب هذه اخلمر فيقول هلا إمنا 
أنت تنهقني كما ينهق احلمار قالت فمات بعد العصر قالت فهو ينشق عنه القرب بعد العصر كل يوم فينهق ثالث 

  هنقات مث ينطبق عليه القرب 
  وغريه وقال األصبهاين حدث أبو العباس األصم إمالء بنيسابور مبشهد من احلفاظ فلم ينكروه  رواه األصبهاين

  الترغيب يف صلة الرحم وإن قطعت والترهيب من قطعها  - ٢
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم  -  ٣٧٩٠

كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليصل رمحه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل اآلخر فليكرم ضيفه ومن 
  خريا أو ليصمت 

  رواه البخاري ومسلم 

وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف 
  أثره فليصل رمحه 

  رواه البخاري ومسلم 
  ياء وتشديد السني املهملة مهموزا أي يؤخر له يف أجله ينسأ بضم ال

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من سره أن يبسط  -  ٣٧٩٢
  له يف رزقه وأن ينسأ له يف أثره فليصل رمحه 

م فإن صلة الرحم حمبة يف األهل رواه البخاري والترمذي ولفظه قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامك
  مثراة يف املال منسأة يف األثر 

  وقال حديث غريب ومعىن منسأة يف األثر يعين به الزيادة يف العمر انتهى 
  رواه الطرباين من حديث العالء بن خارجة كلفظ الترمذي بإسناد ال بأس به 

عليه و سلم قال من سره أن ميد له يف وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا  -  ٣٧٩٣
  عمره ويوسع له يف رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق اهللا وليصل رمحه 

  رواه عبد اهللا ابن اإلمام أمحد يف زوائده والبزار بإسناد جيد واحلاكم 
ة من وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال مكتوب يف التورا -  ٣٧٩٤

  أحب أن يزاد يف عمره ويزاد يف رزقه فليصل رمحه 
  رواه البزار بإسناد ال بأس به واحلاكم وصححه 



وروي عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسعه يقول إن الصدقة وصلة الرحم  -  ٣٧٩٥
  ذور يزيد اهللا هبما يف العمر ويدفع هبما ميتة السوء ويدفع هبما املكروه واحمل

  رواه أبو يعلى 
وعن رجل من خثعم قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف نفر من أصحابه فقلت أنت الذي  -  ٣٧٩٦

  تزعم أنك رسول اهللا قال نعم 
  قال قلت يا رسول اهللا أي األعمال أحب إىل اهللا قال اإلميان باهللا 

  قال قلت يا رسول اهللا مث مه قال مث صلة الرحم 
  لت يا رسول اهللا مث مه قال مث األمر باملعروف والنهي عن املنكر قال ق

  قال قلت يا رسول اهللا أي األعمال أبغض إىل اهللا قال اإلشراك باهللا 
  قال قلت يا رسول اهللا 

  مث مه قال مث قطيعة الرحم 
  قال قلت يا رسول اهللا مث مه قال مث األمر باملنكر والنهي عن املعروف 

  بإسناد جيد رواه أبو يعلى 
وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه أن أعرابيا عرض لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف سفر فأخذ  -  ٣٧٩٧

خبطام ناقته أو بزمامها مث قال يا رسول اهللا أو يا حممد أخربين مبا يقربين من اجلنة ويباعدين من النار قال فكف 
مث قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت قال فأعادها فقال  النيب صلى اهللا عليه و سلم مث نظر يف أصحابه

  النيب صلى اهللا عليه و سلم تعبد اهللا وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل الرحم دع الناقة 
ويف رواية وتصل ذا رمحك فلما أدبر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن متسك مبا أمرته به  -  ٣٧٩٨
  اجلنة دخل 

  رواه البخاري ومسلم واللفظ له 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ليعمر بالقوم  -  ٣٧٩٩

  الديار ويثمر هلم األموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا هلم 
  قيل وكيف ذاك يا رسول اهللا قال بصلتهم أرحامهم 

حسن واحلاكم وقال تفرد به عمران بن موسى الرملي الزاهد عن أيب خالد فإن كان حفظه  رواه الطرباين بإسناد
  فهو صحيح 

وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا إنه من أعطي حظه من الرفق فقد  -  ٣٨٠٠
ران الديار ويزيدان يف أعطي حظه من خري الدنيا واآلخرة وصلة الرحم وحسن اجلوار أو حسن اخللق يعم

  األعمار 
  رواه أمحد ورواته ثقات إال أن عبد الرمحن بن القاسم مل يسمع من عائشة 

وروي عن درة بنت أيب هلب رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول اهللا من خري الناس قال أتقاهم  -  ٣٨٠١
  للرب وأوصلهم للرحم وآمرهم باملعروف وأهناهم عن املنكر 



  يخ ابن حبان يف كتاب الثواب والبيهقي يف كتاب الزهد وغريه رواه أبو الش
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه و سلم خبصال من اخلري أوصاين أن ال  -  ٣٨٠٢

  أنظر إىل من هو فوقي وأن أنظر إىل من هو دوين وأوصاين حبب 

دبرت وأوصاين أن ال أخاف يف اهللا لومة الئم وأوصاين أن املساكني والدنو منهم وأوصاين أن أصل رمحي وإن أ
  أقول احلق وإن كان مرا وأوصاين أن أكثر من ال حول وال قوة إال باهللا فإهنا كنز من كنوز اجلنة 

  رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 
 صلى اهللا عليه و سلم فلما كان وعن ميمونة رضي اهللا عنها أهنا أعتقت وليدة هلا ومل تستأذن النيب -  ٣٨٠٣

يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول اهللا أين أعتقت وليديت قال أو فعلت قالت نعم قال أما أنك 
  لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
يه و سلم رجل فقال إين أذنبت ذنبا عظيما فهل يل من وتقدم يف الرب حديث ابن عمر قال أتى النيب صلى اهللا عل

ال    توبة فقال هل لك من أم قال 
  قال فهل لك من خالة قال نعم قال فربها 

  رواه ابن حبان واحلاكم 
وروي عن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث متعلقات بالعرش  -  ٣٨٠٤

  فال أقطع واألمانة تقول اللهم إين بك فال أخان والنعمة تقول اللهم إين بك فال أكفر الرحم تقول اللهم إين بك 
  رواه البزار 

وعن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الرحم متعلقة بالعرش تقول من  -  ٣٨٠٥
  وصلين وصله اهللا ومن قطعين قطعه اهللا 

  رواه البخاري ومسلم 
د الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا وعن عب -  ٣٨٠٦

عز و جل أنا اهللا وأنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا امسا من امسي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو 
  قال بتته 

  صحيح  رواه أبو داود والترمذي من رواية أيب سلمة عنه وقال الترمذي حديث حسن
قال احلافظ عبد العظيم ويف تصحيح الترمذي له نظر فإن أبا سلمة بن عبد الرمحن مل يسمع من أبيه شيئا قاله 

  حيىي بن معني وغريه ورواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 

من حديث معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن رواد الليثي عن عبد الرمحن بن عوف وقد أشار الترمذي إىل 
  مث حكى عن البخاري أنه قال وحديث معمر خطأ واهللا أعلم  هذا

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا تعاىل خلق اخللق حىت  -  ٣٨٠٧
  إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة 

قطعك قالت بلى قال فذاك لك مث قال رسول اهللا صلى اهللا  قال نعم أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من



عليه و سلم اقرؤوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين 
   ٢٢لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم حممد 

  رواه البخاري ومسلم 
هللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الرحم شجنة من وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول ا -  ٣٨٠٨

الرمحن تقول يا رب إين قطعت يا رب إين أسيء إيل يا رب إين ظلمت يا رب فيجيبها أال ترضني أن أصل من 
  وصلك وأقطع من قطعك 

  رواه أمحد بإسناد جيد قوي وابن حبان يف صحيحه 
و سلم أنه قال الرحم حجنة متمسكة بالعرش  وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه -  ٣٨٠٩

تكلم بلسان ذلق اللهم صل من وصلين واقطع من قطعين فيقول اهللا تبارك وتعاىل أنا الرمحن الرحيم وإين شققت 
  للرحم من امسي فمن وصلها وصلته ومن بتكها بتكته 

  رواه البزار بإسناد حسن 
هي صنارة املغزل وهي احلديدة العقفاء اليت يعلق هبا اخليط مث  احلجنة بفتح احلاء املهملة واجليم وختفيف النون

  يفتل الغزل وقوله من بتكها بتكته أي من قطعها قطعته 
وعن سعيد بن زيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن من أرىب الربا االستطالة  -  ٣٨١٠

  لرمحن عز و جل فمن قطعها حرم اهللا عليه اجلنة يف عرض املسلم بغري حق وإن هذه الرحم شجنة من ا
  رواه أمحد والبزار ورواة أمحد ثقات 

قوله شجنة من الرمحن قال أبو عبيد يعين قرابة مشتبكة كاشتباك العروق وفيها لغتان شجنة بكسر الشني 
  وبضمها وإسكان اجليم 

 عليه و سلم قال ليس الواصل باملكاىفء وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا
  ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمحه وصلها 

  رواه البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس الواصل  -  ٣٨١١

  وصلها باملكاىفء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمحه 
  رواه البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي 

وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تكونوا إمعة تقولون إن  -  ٣٨١٢
ا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساؤوا أن ال  أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمن

  تظلموا 
  وقال حديث حسن رواه الترمذي 

قوله إمعة هو بكسر اهلمزة وتشديد امليم وفتحها وبالعني املهملة قال أبو عبيد اإلمعة هو الذي ال رأي معه فهو 
  يتابع كل أحد على رأيه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين وأحسن  -  ٣٨١٣



م عليهم وجيهلون علي فقال إن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم املل وال يزال معك من إليهم ويسيئون إيل وأحل
  اهللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك 

  رواه مسلم 
  املل بفتح امليم وتشديد الالم هو الرماد احلار 

ة وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أفضل الصدقة الصدق -  ٣٨١٤
  على ذي الرحم الكاشح 

  رواه الطرباين وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
ومعىن الكاشح أنه الذي يضمر عداوته يف كشحه وهو خصره يعين أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم 

سلم وتصل من قطعك    املضمر العداوة يف باطنه وهو يف معىن قوله صلى اهللا عليه و 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من كن فيه حاسبه اهللا  -  ٣٨١٥

  حسابا يسريا وأدخله اجلنة برمحته 
قالوا وما هي يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك فإذا 

  فعلت ذلك يدخلك اهللا اجلنة 
  ار والطرباين واحلاكم وقال صحيح اإلسناد رواه البز

  قال احلافظ ويف أسانيدهم سليمان بن داود اليماين واه 
سلم فأخذت بيده فقلت  -  ٣٨١٦ وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال مث لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  مك وأعرض عمن ظلمك يا رسول اهللا أخربين بفواضل األعمال فقال يا عقبة صل من قطعك وأعط من حر
ظلمك    ويف رواية واعف عمن 

  رواه أمحد واحلاكم 
  وزاد أال ومن أراد أن ميد يف عمره ويبسط يف رزقه فليصل رمحه 

  ورواة أحد إسنادي أمحد ثقات 
سلم أال أدلك على أكرم أخالق الدنيا  -  ٣٨١٧ وعن علي رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و 

  ل من قطعك وتعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك واآلخرة أن تص
  رواه الطرباين يف األوسط من رواية احلارث األعور عنه 

وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن أفضل الفضائل أن  -  ٣٨١٨
  تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن شتمك 

  بان بن فائد رواه الطرباين من طريق ز
وروي عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أدلكم  -  ٣٨١٩

على ما يرفع اهللا به الدرجات قالوا نعم يا رسول اهللا قال حتلم على من جهل عليك وتعفو عمن ظلمك وتعطي 
  من حرمك وتصل من قطعك 
  ل يف أوله أال أنبئكم مبا يشرف اهللا به البنيان ويرفع به الدرجات فذكره رواه البزار والطرباين إال أنه قا



وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسرع اخلري ثوابا الرب  -  ٣٨٢٠
  وصلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم 

  رواه ابن ماجه 
 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من ذنب أجدر أن يعجل وعن أيب بكرة رضي اهللا -  ٣٨٢١

  اهللا لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم 
  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

يانة والكذب وإن أعجل الرب ثوابا لصلة الرحم حىت إن أهل ورواه الطرباين فقال فيه من قطيعة الرحم واخل
  البيت ليكونون فجرة فتنمو أمواهلم ويكثر عددهم إذا تواصلوا 

ورواه ابن حبان يف صحيحه ففرقه يف موضعني ومل يذكر اخليانة والكذب وزاد يف آخره وما من أهل بيت 
  يتواصلون فيحتاجون 

نهما رفعه قال الطابع معلق بقائمة العرش فإذا اشتكت الرحم وروي عن ابن عمر رضي اهللا ع -  ٣٨٢٣
  وعمل باملعاصي واجترىء على اهللا بعث اهللا الطابع فيطبع على قلبه فال يعقل بعد ذلك شيئا 

رواه البزار واللفظ له والبيهقي وتقدم لفظه يف احلدود وقال البزار ال نعلم رواه عن التيمي يعين سليمان ال 
  م وهو بصري مشهور سليمان بن مسل

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أعمال بين آدم  -  ٣٨٢٤
  تعرض كل مخيس ليلة اجلمعة فال يقبل عمل قاطع رحم 

  رواه أمحد ورواته ثقات 
قال أتاين جربيل عليه وروي عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه  -  ٣٨٢٥

السالم فقال هذه ليلة النصف من شعبان وهللا فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ال ينظر اهللا فيها إىل 
  مشرك وال إىل مشاحن وال إىل قاطع رحم وال إىل مسبل وال إىل عاق لوالديه وال إىل مدمن مخر 

  اء اهللا رواه البيهقي يف حديث يأيت بتمامه يف اهلاجر إن ش
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن اخلمر  -  ٣٨٢٦

  وقاطع الرحم ومصدق بالسحر 
  رواه ابن حبان وغريه وتقدم بتمامه يف شرب اخلمر 

فيصبحوا قد مسخوا وتقدم فيه أيضا حديث أيب أمامة يبيت قوم من هذه األمة على طعم وشرب وهلو ولعب 
  قردة وخنازير بشرهبم اخلمر ولبسهم احلرير واختاذهم القينات وقطيعتهم الرحم 

سلم يقول ال يدخل اجلنة قاطع  -  ٣٨٢٧   وعن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و 
  قال سفيان يعين قاطع رحم 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي 

سلم وحنن جمتمعون وتقدم يف اللباس  حديث جابر رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  فقال يا معشر املسلمني اتقوا اهللا وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم 



  وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي 
ن مسرية ألف عام واهللا ال جيدها عاق وال قاطع رحم وال جار وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح اجلنة توجد م

  إزاره خيالء إمنا الكربياء هللا رب العاملني 
وعن األعمش قال كان ابن مسعود رضي اهللا عنه جالسا بعد الصبح يف حلقة فقال أنشد اهللا قاطع  -  ٣٨٢٨

  ن قاطع رحم رحم ملا قام عنا فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرجتة دو
  رواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف الصحيح إال أن األعمش مل يدرك ابن مسعود 

  مرجتة بضم امليم وفتح التاء املثناة فوق وختفيف اجليم أي مغلقة 
وروي عن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٨٢٩

ا اليوم قاطع رحم فقام فىت من احللقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء فاستغفر هلا فقال ال جيالسن
  واستغفرت له مث عاد إىل اجمللس فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن الرمحة ال تنزل على قوم فيهم قاطع رحم 

  رواه األصبهاين 
سلم قال إن املالئكة ال تنزل على قوم فيهم قاطع  ورواه الطرباين خمتصرا أن النيب صلى اهللا عليه و -  ٣٨٣٠

  رحم 
  الترغيب يف كفالة اليتيم ورمحته والنفقة عليه والسعي على األرملة واملسكني  - ٣

عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا وكافل اليتيم يف اجلنة  -  ٣٨٣١
  فرج بينهما هكذا وأشار بالسبابة والوسطى و

  رواه البخاري وأبو داود والترمذي 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كافل اليتيم له أو لغريه وأنا وهو 
  كهاتني يف اجلنة 

  وأشار مالك بالسبابة والوسطى 
  رواه مسلم ورواه مالك عن صفوان بن سليم مرسال 

صال ولفظه قال من كفل يتيما له ذا قرابة أو ال قرابة له فأنا وهو يف اجلنة كهاتني ورواه البزار مت -  ٣٨٣٣
  وضم أصبعيه ومن سعى على ثالث بنات فهو يف اجلنة وكان له كأجر اجملاهد يف سبيل اهللا صائما قائما 

سلم من عال  -  ٣٨٣٤ ثالثة من وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
األيتام كان كمن قام ليله وصام هناره وغدا وراح شاهرا سيفه يف سبيل اهللا وكنت أنا وهو يف اجلنة أخوين كما 

  أن هاتني أختان وألصق أصبعيه السبابة والوسطى 
  رواه ابن ماجه 

مسلمني إىل  وعنه رضي اهللا عنه أيضا أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قبض يتيما من بني -  ٣٨٣٥
  طعامه وشرابه أدخله اهللا اجلنة ألبتة إال أن يعمل ذنبا ال يغفر 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
وعن عمرو بن مالك القشريي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ومن  -  ٣٨٣٦



  نة ضم يتيما من بني أبوين مسلمني إىل طعامه وشرابه وجبت له اجل
  رواه أمحد والطرباين ورواة أمحد حمتج هبم إال علي بن زيد 

وعن زرارة بن أيب أوىف عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك مسع النيب صلى اهللا عليه و  -  ٣٨٣٧
سلم يقول من ضم يتيما بني مسلمني يف طعامه وشرابه حىت يستغين عنه وجبت له اجلنة ألبتة ومن أدرك والديه 

  و أحدمها مث مل يربمها دخل النار فأبعده اهللا وأميا مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار أ
  رواه أبو يعلى والطرباين وأمحد خمتصرا بإسناد حسن 

وعن أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب 
  قصعتهم شيطان 

ريب رواه الطرباين يف األوسط واألصبهاين كالمها من رواية احلسن بن واصل وكان شيخنا احلافظ أبو حديث غ
  احلسن رمحه اهللا يقول هو حديث حسن ورواه األصبهاين أيضا من حديث أيب موسى 

سلم إن أحب البيوت إىل -  ٣٨٣٩  وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  اهللا بيت فيه يتيم مكرم 

  رواه الطرباين واألصبهاين 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خري بيت يف املسلمني بيت  -  ٣٨٤٠

  فيه يتيم حيسن إليه وشر بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه 
  رواه ابن ماجه 

عي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أنا وروي عن عوف بن مالك األشج -  ٣٨٤١
أ بيده يزيد بن زريع الوسطى والسبابة امرأة آمت زوجها ذات  وامرأة سفعاء اخلدين كهاتني يوم القيامة وأوم

  منصب ومجال حبست نفسها على يتاماها حىت بانوا أو ماتوا 
  رواه أبو داود 

  ن الفاء بعدمها عني مهملة ممدودا السفعاء بفتح السني املهملة وسكو
قال احلافظ هي اليت تغرب لوهنا إىل الكمودة والسواد من طول األمية يريد بذلك أهنا حبست نفسها على أوالدها 

  ومل تتزوج فتحتاج إىل الزينة والتصنع للزوج 
أو ثيبا تزوجت أو مل وآمت املرأة مبد اهلمزة وختفيف امليم إذا صارت أميا وهي من ال زوج هلا بكرا كانت 

  تتزوج بعد واملراد هنا من مات زوجها وتركها أميا 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا أول من يفتح باب اجلنة  -  ٣٨٤٢

ا لك ومن أنت فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام يل    إال أين أرى امرأة تبادرين فأقول هلا م
  أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء اهللا رواه 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من مسح على رأس يتيم مل  -  ٣٨٤٣
  ميسحه إال هللا كان له يف كل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إىل يتيمة أو 



  السبابة والوسطى  يتيم عنده كنت أنا وهو يف اجلنة كهاتني وفرق بني أصبعيه
بن يزيد عن القاسم عنه    رواه أمحد وغريه من طريق عبيد اهللا بن زحر عن علي 

سلم رجل يشكو قسوة قلبه قال  -  ٣٨٤٤ وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال أتى النيب صلى اهللا عليه و 
  لبك وتدرك حاجتك أحتب أن يلني قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن ق

  رواه الطرباين من رواية بقية وفيه راو مل يسم أيضا 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال شكا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسوة قلبه فقال  -  ٣٨٤٥

  امسح رأس اليتيم وأطعم املسكني 
  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح 

اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي بعثين  وروي عن أيب هريرة أيضا رضي -  ٣٨٤٦
باحلق ال يعذب اهللا يوم القيامة من رحم اليتيم والن له يف الكالم ورحم يتمه وضعفه ومل يتطاول على جاره 

  بفضل ما آتاه اهللا 
  رواه الطرباين ورواته ثقات إال عبد اهللا بن عامر وقال أبو حامت ليس باملتروك 

وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم وبكاء  -  ٣٨٤٧
  اليتيم فإنه يسري يف الليل والناس نيام 

  رواه األصبهاين 
وعن أنس رضي اهللا عنه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال قال ليعقوب عليه السالم ما  -  ٣٨٤٨

ك وحىن ظهرك قال أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف وأما الذي حىن ظهري الذي أذهب بصر
  فاحلزن على أخيه بنيامني فأتاه جربيل عليه السالم فقال أتشكو اهللا عز و جل قال إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا 

  قال جربيل عليه السالم اهللا أعلم مبا قلت منك 
  ل يعقوب عليه السالم بيته فقال أي رب أما ترحم الشيخ الكبري قال مث انطلق جربيل عليه السالم ودخ

أذهبت بصري وحنيت ظهري فاردد علي رحيانيت فأمشهما مشة واحدة مث اصنع يب بعد ما شئت فأتاه جربيل فقال 
يا يعقوب إن اهللا عز و جل يقرئك السالم ويقول أبشر فإهنما لو كانا ميتني لنشرهتما لك ألقر هبما عينك 

  ول لك يا يعقوب أتدري مل أذهبت بصرك وحنيت ظهرك ومل فعل إخوة يوسف بيوسف ويق

ما فعلوه قال ال قال إنه أتاك يتيم مسكني وهو صائم جائع وذحبت أنت وأهلك شاة فأكلتموها ومل تطعموه 
رسول اهللا ويقول إين مل أحب شيئا من خلقي حيب اليتامى واملساكني فاصنع طعاما وادع املساكني قال أنس قال 

سلم فكان يعقوب كلما أمسى نادى مناديه من كان صائما فليحضر طعام يعقوب وإذا أصبح  صلى اهللا عليه و 
طعام يعقوب    نادى مناديه من كان مفطرا فليفطر على 

رواه احلاكم والبيهقي واألصبهاين واللفظ له وقال احلاكم كذا يف مساع حفص بن عمر بن الزبري وأظن الزبري 
طلحة فإن كان كذلك فاحلديث صحيح وقد أخرجه إسحاق بن وهم و أنه حفص بن عمر بن عبد اهللا بن أيب 

راهويه يف تفسريه قال أنبأنا عمرو بن حممد حدثنا زافر بن سليمان عن حيىي بن عبد امللك عن أنس عن النيب 
سلم حنوه    صلى اهللا عليه و 



ى اهللا عليه و سلم قال الساعي على األرملة وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صل -  ٣٨٤٩
  واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهللا وأحسبه قال وكالقائم ال يفتر وكالصائم ال يفطر 

رواه البخاري ومسلم وابن ماجه إال أنه قال الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهللا وكالذي يقوم 
  الليل ويصوم النهار 

املطلب بن عبد اهللا املخزومي قال دخلت على أم سلمة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى وروي عن  -  ٣٨٥٠
سلم فقالت يا بين أال أحدثك مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت بلى يا أمه    اهللا عليه و 

رابة حيتسب النفقة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أنفق على بنتني أو أختني أو ذوايت ق
  عليهما حىت يغنيهما من فضل اهللا أو يكفيهما كانتا له سترا من النار 
  رواه أمحد والطرباين وتقدم هلذا احلديث نظائر يف النفقة على البنات 

  الترهيب من أذى اجلار وما جاء يف تأكيد حقه  - ٤
و سلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه -  ٣٨٥١

  اآلخر فال يؤذ جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهللا 

  واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت 
  رواه البخاري ومسلم 

  ويف رواية ملسلم ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره  -  ٣٨٥٢
املقداد بن األسود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه ما تقولون وعن  -  ٣٨٥٣

  يف الزنا قالوا حرام حرمه اهللا ورسوله فهو حرام إىل يوم القيامة 
  قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن يزين الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزين بامرأة جاره 

  قولون يف السرقة قالوا حرمها اهللا ورسوله فهي حرام قال ما ت
  قال ألن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره 

  رواه أمحد واللفظ له ورواته ثقات والطرباين يف الكبري واألوسط 
سلم قال واهللا ال يؤ -  ٣٨٥٤ من واهللا ال يؤمن وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  واهللا ال يؤمن 
  قيل من يا رسول اهللا قال الذي ال يأمن جاره بوائقه 

  رواه أمحد والبخاري ومسلم 
  وزاد أمحد قالوا يا رسول اهللا وما بوائقه قال شره 

  ويف رواية ملسلم ال يدخل اجلنة من ال يؤمن جاره بوائقه  -  ٣٨٥٥
ه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ال يؤمن واهللا ال وعن أيب شريح الكعيب رضي اهللا عن -  ٣٨٥٦

  يؤمن واهللا ال يؤمن 
  قيل يا رسول اهللا لقد خاب وخسر من هذا قال من ال يأمن جاره بوائقه 

  قالوا وما بوائقه قال شره 



  رواه البخاري 
ا هو مبؤمن من وعن أنس رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي -  ٣٨٥٧   قول م

  مل يأمن جاره بوائقه 
رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق واألصبهاين أطول منه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 

الرجل ال يكون مؤمنا حىت يأمن جاره بوائقه يبيت حني يبيت وهو آمن من شره فإن املؤمن الذي نفسه منه يف 
  حة غناء والناس منه يف را

سلم والذي نفسي بيده ال يؤمن عبد حىت  -  ٣٨٥٨ وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ا حيب لنفسه    حيب جلاره أو قال ألخيه م

  رواه مسلم 
وروي عن كعب بن مالك رضي اهللا عنه قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال يا رسول  -  ٣٨٥٩

لة بين فالن وإن أشدهم إيل أذى أقرهبم يل جوارا فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا اهللا إين نزلت يف حم
بكر وعمر وعليا رضي اهللا عنهم يأتون املسجد فيقومون على بابه فيصيحون أال إن أربعني دارا جار وال يدخل 

  اجلنة من خاف جاره بوائقه 
  رواه الطرباين 

  ئلته كما جاء يف حديث أيب هريرة املتقدم البوائق مجع بائقة وهي الشر وغا
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يستقيم إميان عبد حىت  -  ٣٨٦٠

  يستقيم قلبه وال يستقيم قلبه حىت يستقيم لسانه وال يدخل اجلنة حىت يأمن جاره بوائقه 
  مها من رواية علي بن مسعدة رواه أمحد وابن أيب الدنيا يف الصمت كال

سلم  -  ٣٨٦١ سلم املؤمن من أمنه الناس واملسلم من  وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة عبد ال يأمن جاره بوائقه 

  إسناد أمحد جيد تابع علي بن زيد محيد ويونس بن عبيد رواه أمحد وأبو يعلى والبزار و
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل  -  ٣٨٦٢

قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن اهللا عز و جل يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب وال يعطي 
أحب فمن أعطاه الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده ال يسلم عبد حىت يسلم قلبه ولسانه وال الدين إال من 

  يؤمن حىت يأمن جاره بوائقه 
  قلت 

يا رسول اهللا وما بوائقه قال غشمه وظلمه وال يكسب ماال من حرام فينفق منه فيبارك فيه وال يتصدق به فيقبل 
  لنار منه وال يتركه خلف ظهره إال كان زاده إىل ا

  إن اهللا ال ميحو السىيء بالسىيء ولكن ميحو السىيء باحلسن 
  إن اخلبيث ال ميحو اخلبيث 

  رواه أمحد وغريه من طريق أبان بن إسحاق عن الصباح بن حممد عنه 



وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من آذى جاره  -  ٣٨٦٣
  ين فقد آذى اهللا ومن حارب جاره فقد حاربين ومن حاربين فقد حارب اهللا عز و جل فقد آذاين ومن آذا

  رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب التوبيخ 
سلم يف غزاة  -  ٣٨٦٤ وروي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  قال ال يصحبنا اليوم من آذى جاره 
  قوم أنا بلت يف أصل حائط جاري فقال ال تصحبنا اليوم فقال رجل من ال

  رواه الطرباين وفيه نكارة 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اللهم إين أعوذ بك من جار  -  ٣٨٦٥

  السوء يف دار املقامة فإن جار البادية يتحول 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

ة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول خصمني يوم القيامة وعن عقب -  ٣٨٦٦
  جاران 

  رواه أمحد واللفظ له والطرباين بإسنادين أحدمها جيد 
وعن أيب جحيفة رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشكو جاره قال  -  ٣٨٦٧

طرحه فجعل الناس ميرون عليه ويلعنونه فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا اطرح متاعك على طريق ف
  رسول اهللا لقيت من الناس 

  قال وما لقيت منهم قال يلعنونين 
  قال قد لعنك اهللا قبل الناس 

  فقال إين ال أعود فجاء الذي شكاه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ارفع متاعك فقد كفيت 
الطرباين والبزار بإسناد حسن بنحوه إال أنه قال ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق فوضعه  رواه

  فكان كل من مر به قال ما شأنك قال جاري يؤذيين 
  قال فيدعو عليه فجاء جاره فقال رد متاعك فإين ال أوذيك أبدا 

 عليه و سلم يشكو جاره فقال له اذهب وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا
فاصرب فأتاه مرتني أو ثالثا فقال اذهب فاطرح متاعك يف الطريق ففعل فجعل الناس ميرون ويسألونه فيخربهم 
خرب جاره فجعلوا يلعنونه فعل اهللا به وفعل وبعضهم يدعو عليه فجاء إليه جاره فقال ارجع فإنك لن ترى مين 

  شيئا تكرهه 
  ود واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم رواه أبو دا
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رجل يا رسول اهللا إن فالنة تكثر من صالهتا وصدقتها  -  ٣٨٦٩

  وصيامها غري أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا 
  قال هي يف النار 

  وصالهتا وأهنا تتصدق باألثوار من األقط وال تؤذي جرياهنا  قال يا رسول اهللا فإن فالنة يذكر من قلة صيامها



  قال هي يف اجلنة 
رواه أمحد والبزار وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ورواه أبو بكر بن أيب شيبة بإسناد 

رياهنا قال هي صحيح أيضا ولفظه وهو لفظ بعضهم قالوا يا رسول اهللا فالنة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي ج
  يف النار 

  قالوا يا رسول اهللا فالنة تصلي املكتوبات وتصدق باألثوار من األقط وال تؤذي جرياهنا 
  قال هي يف اجلنة 

  األثوار باملثلثة مجع ثور وهي قطعة من األقط 
خميض  واألقط بفتح اهلمزة وكسر القاف وبضمها أيضا وبكسر اهلمزة والقاف معا وبفتحهما هو شيء يتخذ من

  اللنب الغنمي 
سلم قال من أغلق بابه  -  ٣٨٧٠ وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و 

  دون جاره خمافة على أهله وماله فليس ذلك مبؤمن وليس مبؤمن من مل يأمن جاره بوائقه 
عدت عليه وإذا مرض عدته وإذا أتدري ما حق اجلار إذا استعانك أعنته وإذا استقرضك أقرضته وإذا افتقر 

  أصابه خري هنأته وإذا أصابته مصيبة عزيته وإذا مات اتبعت 

جنازته وال تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إال بإذنه وال تؤذه بقتار ريح قدرك إال أن تغرف له منها 
  يظ هبا ولده وإن اشتريت فاكهة فأهد له فإن مل تفعل فأدخلها سرا وال خيرج هبا ولدك ليغ

  رواه اخلرائطي من مكارم األخالق 
قال احلافظ ولعل قوله أتدري ما حق اجلار إىل آخره يف كالم الراوي غري مرفوع لكن قد روى الطرباين عن 

معاوية بن حيدة قال قلت يا رسول اهللا ما حق اجلار علي قال إن مرض عدته وإن مات شيعته وإن استقرضك 
   أقرضته وإن أعوز سترته

  فذكر احلديث بنحوه 
وروى أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب التوبيخ عن معاذ بن جبل قال قلنا يا رسول اهللا ما حق اجلوار  -  ٣٨٧١

  قال إن استقرضك أقرضته وإن استعانك أعنته وإن احتاج أعطيته وإن مرض عدته 
ار إال قليل ممن رحم اهللا أو فذكر احلديث بنحوه وزاد يف آخره هل تفقهون ما أقول لكم لن يؤدي حق اجل

  كلمة حنوها 
سلم  -  ٣٨٧٢ وروى أبو القاسم األصبهاين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  وم اآلخر فليكرم جاره من كان يؤمن باهللا والي
  قالوا يا رسول اهللا وما حق اجلار على اجلار قال إن سألك فأعطه 

  فذكر احلديث بنحوه ومل يذكر فيه الفاكهة وال خيفى أن كثرة هذه الطرق تكسبه قوة واهللا أعلم 
الفواقر إمام وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة من  -  ٣٨٧٣

إن أحسنت مل يشكر وإن أسأت مل يغفر وجار سوء إن رأى خريا دفنه وإن رأى شرا أذاعه وامرأة إن حضرت 
  آذتك وإن غبت عنها خانتك 



  رواه الطرباين بإسناد ال بأس به 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما آمن يب من بات  -  ٣٨٧٤

  شبعانا وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم 
  رواه الطرباين والبزار وإسناده حسن 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس املؤمن الذي  -  ٣٨٧٥
  يشبع وجاره جائع 

  رواه الطرباين وأبو يعلى ورواته ثقات ورواه احلاكم من حديث عائشة 

  املؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إىل جنبه ولفظه ليس 
وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا  -  ٣٨٧٦

  رسول اهللا اكسين فأعرض عنه فقال يا رسول اهللا اكسين 
  فقال أما لك جار له فضل ثوبني قال بلى غري واحد 

  وبينه يف اجلنة قال فال جيمع اهللا بينك 
  رواه الطرباين يف األوسط 

سلم كم من جار متعلق  -  ٣٨٧٧ وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  جباره يقول يا رب سل هذا مل أغلق عين بابه ومنعين فضله رواه األصبهاين 

اهللا عليه و سلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم وعن أيب شريح اخلزاعي رضي اهللا عنه أن النيب صلى  -  ٣٨٧٨
اآلخر فليحسن إىل جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

  فليقل خريا أو ليسكت 
  رواه مسلم 

ن كان يؤمن باهللا وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال م -  ٣٨٧٩
  واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره 

  رواه أمحد بإسناد حسن 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يأخذ عين هذه الكلمات  -  ٣٨٨٠

ة قلت أنا يا رسول اهللا فأخذ بيدي فعد مخسا فقال اتق احملارم فيعمل هبن أو يعلم من يعمل هبن فقال أبو هرير
تكن أعبد الناس وارض مبا قسم اهللا لك تكن أدىن الناس وأحسن إىل جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما حتب 

  لنفسك تكن مسلما وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب 
ة وقال الترمذي احلسن مل يسمع من أيب هريرة ورواه البزار رواه الترمذي وغريه من رواية احلسن عن أيب هرير

والبيهقي بنحوه يف كتاب الزهد عن مكحول عن واثلة عنه وقد مسع مكحول من واثلة قاله الترمذي وغريه 
  لكن بقية أمضاه وفيه ضعف 

اب عند اهللا وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري األصح
  خريهم لصاحبه وخري اجلريان عند اهللا خريهم جلاره 



رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح على 
  شرط مسلم 

وعن مطرف يعين ابن عبد اهللا قال كان يبلغين عن أيب ذر حديث وكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت  -  ٣٨٨٢
ذر كان يبلغين عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك قال هللا أبوك قد لقيتين فهات قلت حديث بلغين أن  يا أبا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثك قال إن اهللا عز و جل حيب ثالثة ويبغض ثالثة 
سلم قال فقلت فمن هؤالء الثالثة الذين حيبه م اهللا عز قال فما إخالين أكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

و جل قال رجل غزا يف سبيل اهللا صابرا حمتسبا فقاتل حىت قتل وأنتم جتدونه عندكم يف كتاب اهللا عز و جل مث 
قلت ومن قال رجل كان له جار  ٤تال إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص الصف 

  أو موت سوء يؤذيه فيصرب على أذاه حىت يكفيه اهللا إياه حبياة 
  فذكر احلديث 

رواه أمحد والطرباين واللفظ له وأحد إسنادي أمحد رجاهلما حمتج هبم يف الصحيح ورواه احلاكم وغريه بنحوه 
  وقال صحيح على شرط مسلم 

سلم ما زال جربيل  -  ٣٨٨٣ وعن ابن عمر و عائشة رضي اهللا عنهم قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  باجلار حىت ظننت أنه سيورثه عليه السالم يوصيين 

رواه البخاري ومسلم والترمذي ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة وحدها وابن ماجه أيضا وابن 
  حبان يف صحيحه من حديث أيب هريرة 

وعن رجل من األنصار قال خرجت مع أهلي أريد النيب صلى اهللا عليه و سلم وإذا به قائم وإذا  -  ٣٨٨٤
ليه فظننت أن له حاجة فجلست فواهللا لقد قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت جعلت أرثي رجل مقبل ع

  له من طول القيام مث انصرف فقمت إليه فقلت يا رسول اهللا لقد قام بك 

  هذا الرجل حىت جعلت أرثي لك من طول القيام 
  قال أتدري من هذا قلت ال 

سلم ما زال  يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه أما إنك لو سلمت عليه لرد قال جربيل صلى اهللا عليه و 
  عليك السالم 

  رواه أمحد بإسناد جيد ورواته رواة الصحيح 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على ناقته اجلدعاء يف  -  ٣٨٨٥

  نه يورثه رواه الطرباين بإسناد جيد حجة الوداع يقول أوصيكم باجلار حىت أكثر فقلت إ
وعن جماهد أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ذحبت له شاة يف أهله فلما جاء قال أهديتم جلارنا  -  ٣٨٨٦

اليهودي أهديتم جلارنا اليهودي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت 
  ظننت أنه سيورثه 

  أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب رواه 
  قال احلافظ وقد روي هذا املنت من طرق كثرية وعن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم 



وعن نافع بن احلارث رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سعادة املرء اجلار  -  ٣٨٨٧
  واسع الصاحل واملركب اهلينء واملسكن ال

  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح 
وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع من السعادة  -  ٣٨٨٨

  املرأة الصاحلة واملسكن الواسع واجلار الصاحل واملركب اهلينء 
  ضيق وأربع من الشقاء اجلار السوء واملرأة السوء واملركب السوء واملسكن ال

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
سلم إن اهللا عز و جل  -  ٣٨٨٩ وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ليدفع باملسلم الصاحل عن مائة أهل بيت من جريانه البالء مث قرأ ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت 
   ١٥٢األرض البقرة 

  لكبري واألوسط رواه الطرباين يف ا

  الترغيب يف زيارة اإلخوان والصاحلني وما جاء يف إكرام الزائرين 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عاد مريضا أو زار أخا  -  ٣٨٩١

  له يف اهللا ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة منزال 
مذي واللفظ له وقال حديث حسن وابن حبان يف صحيحه كلهم من طريق أيب سنان عن رواه ابن ماجه والتر

  عثمان بن أيب سودة عنه 
وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبد أتى أخاه يزوره يف اهللا إال  -  ٣٨٩٢

ت عرشه عبدي زار يف وعلي قراه فلم ناداه ملك من السماء أن طبت وطابت لك اجلنة وإال قال اهللا يف ملكو
  يرض له بثواب دون اجلنة احلديث 
  رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد 

وعن أنس أيضا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال أخربكم برجالكم يف اجلنة قلنا  -  ٣٨٩٣
يزور أخاه يف ناحية املصر ال يزوره إال هللا يف  بلى يا رسول اهللا قال النيب يف اجلنة والصديق يف اجلنة والرجل

  اجلنة احلديث 
  رواه الطرباين يف األوسط والصغري وتقدم بتمامه يف حق الزوجني 

  وروي عن أيب رزين العقيلي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا رزين  -  ٣٨٩٤

  ألف ملك يصلون عليه يقولون اللهم كما وصله فيك فصله  إن املسلم إذا زار أخاه املسلم شيعه سبعون
  رواه الطرباين يف األوسط 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا تبارك  -  ٣٨٩٥
  وتعاىل وجبت حمبيت للمتحابني يف وللمتجالسني يف وللمتزاورين يف وللمتباذلني يف 

  لك بإسناد صحيح وفيه قصة أيب إدريس وسيأيت بتمامه يف احلب هللا مع حديث عمرو بن عبسة رواه ما
وروي عن بريدة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة غرفا ترى ظواهرها  -  ٣٨٩٦



  اذلني فيه من بواطنها وبواطنها من ظواهرها أعدها اهللا للمتحابني فيه واملتزاورين فيه واملتب
  رواه الطرباين يف األوسط 

وعن عون قال قال عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه ألصحابه حني قدموا عليه هل جتالسون  -  ٣٨٩٧
  قالوا ال نترك ذاك 

قال فهل تزاورون قالوا نعم يا أبا عبد الرمحن إن الرجل منا ليفقد أخاه فيمشي على رجليه إىل آخر الكوفة حىت 
  ه يلقا

  قال إنكم لن تزالوا خبري ما فعلتم ذلك 
  رواه الطرباين وهو منقطع 

وروي عن زر بن حبيش قال أتينا صفوان بن عسال املرادي فقال أزائرين قلنا نعم فقال قال رسول  -  ٣٨٩٨
اض اهللا صلى اهللا عليه و سلم من زار أخاه املؤمن خاض يف الرمحة حىت يرجع ومن عاد أخاه املؤمن خاض يف ري

  اجلنة حىت يرجع 
  رواه الطرباين يف الكبري 

وروي عن زر بن حبيش قال أتينا صفوان بن عسال املرادي فقال أزائرين قلنا نعم فقال قال رسول  -  ٣٨٩٨
اهللا صلى اهللا عليه و سلم من زار أخاه املؤمن خاض يف الرمحة حىت يرجع ومن عاد أخاه املؤمن خاض يف رياض 

  اجلنة حىت يرجع 
  ه الطرباين يف الكبري روا

ا بنا إىل بين  -  ٣٨٩٩ وعن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انطلقو
  واقف نزور البصري رجل كان كفيف البصر 

  رواه البزار بإسناد جيد 
  لم زر غبا تزدد حبا وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س -  ٣٩٠٠

  رواه الطرباين ورواه البزار من حديث أيب هريرة مث قال ال يعلم فيه حديث صحيح 
قال احلافظ وهذا احلديث قد روي عن مجاعة من الصحابة وقد اعتىن غري واحد من احلفاظ جبميع طرقه 

  والكالم عليه ومل أقف له على طريق صحيح كما قال البزار بل 

  عند الطرباين وغريه وقد ذكرت كثريا منها يف غري هذا الكتاب واهللا أعلم  له أسانيد حسان
وروى ابن حبان يف صحيحه عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمري على عائشة رضي اهللا عنها  -  ٣٩٠١

  فقالت لعبيد بن عمري قد آن لك أن تزورنا فقال أقول يا أمه كما قال األول زر غبا تزدد حبا 
  دعونا من بطالتكم هذه قال فقالت 

قال ابن عمري أخربينا بأعجب شيء رأيته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث يف نزول إن يف 
   ٤٦١خلق السموات واألرض البقرة 

وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصلحي لنا اجمللس فإنه  - ٣١
  األرض مل ينزل إليها قط  ينزل ملك إىل



  رواه أمحد ورواته ثقات إال أن التابعي مل يسم 
وعن أم جبيد رضي اهللا عنها أهنا قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتينا يف بين عمرو بن عوف  - ٤١

  فأختذ له سويقا يف قعبة فإذا جاء سقيتها إياه 
  رواه أمحد ورواته ثقات سوى ابن إسحاق 

  جبيد بضم الباء املوحدة وفتح اجليم وامسها حواء بنت يزيد األنصارية أم 
وعن إبراهيم بن نشيط أنه دخل على عبد اهللا بن جزء الزبيدي رضي اهللا عنه فرمى إليه بوسادة  -  ٣٩٠٢

جليسه فليس من أمحد وال من إبراهيم عليهما الصالة والسالم    كانت حتته وقال من مل يكرم 
  موقوفا ورواته ثقات رواه الطرباين 

  الترغيب يف الضيافة وإكرام الضيف وتأكيد حقه وترهيب الضيف أن يقيم حىت يؤمث أهل املنزل 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر  -  ٣٩٠٣

ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو  فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليصل رمحه
  ليصمت 

  رواه البخاري ومسلم 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أمل أخرب أنك 
عينك عليك تقوم الليل وتصوم النهار قلت بلى قال فال تفعل قم ومن وصم وأفطر فإن جلسدك عليك حقا وإن ل

ا احلديث    حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حق
  رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغريمها 

وقوله وإن لزورك عليك حقا أي وإن لزوارك وأضيافك عليك حقا يقال للزائر زور بفتح الزاي سواء فيه 
  الواحد واجلمع 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إين جمهود وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل ر -  ٣٩٠٥
فأرسل إىل بعض نسائه فقالت ال والذي بعثك باحلق ما عندي إال ماء مث أرسل إىل أخرى فقالت مثل ذلك حىت 
ا عندي إال ماء فقال من يضيف هذا الليلة رمحه اهللا فقام رجل من  قلن كلهن مثل ذلك ال والذي بعثك باحلق م

ال إال قوت صبياين  األنصار فقال أنا   يا رسول اهللا فانطلق به إىل رحله فقال المرأته هل عندك شيء قالت 
  قال فعلليهم بشيء فإذا أرادوا العشاء فنوميهم فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل 

  ويف رواية فإذا أهوى ليأكل فقومي إىل السراج حىت تطفئيه 
ويني فلما أصبح غدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قد عجب قال فقعدوا وأكل الضيف وباتا طا

  اهللا من صنيعكما بضيفكما 
  رواه مسلم وغريه  ٩زاد يف رواية فنزلت هذه اآلية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة احلشر 

سلم قال من كان  وعن أيب شريح خويلد بن عمرو رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و -  ٣٩٠٦
يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثالثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة وال 



  حيل له أن يثوي عنده حىت خيرجه 
  رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 

  املنزل واحلرج الضيق انتهى قال الترمذي ومعىن ال يثوي ال يقيم حىت يشتد على صاحب 
وقال اخلطايب معناه ال حيل للضيف أن يقيم عنده بعد ثالثة أيام من غري استدعاء منه حىت يضيق صدره فيبطل 

  أجره انتهى 
قال احلافظ وللعلماء يف هذا احلديث تأويالن أحدمها أنه يعطيه ما جيوز به ويكفيه يف يوم وليلة إذا اجتاز به 

  قصده  وثالثة أيام إذا
  والثاين يعطيه ما يكفيه يوما وليلة يستقبلهما بعد ضيافته 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول للضيف على من  -  ٣٩٠٧
  نزل به من احلق ثالث فما زاد فهو صدقة وعلى الضيف أن يرحتل ال يؤمث أهل املنزل 

  ار ورواته ثقات سوى ليث بن أيب سليم رواه أمحد وأبو يعلى والبز
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أميا ضيف نزل بقوم فأصبح  -  ٣٩٠٨

  الضيف حمروما فله أن يأخذ بقدر قراه وال حرج عليه 
  رواه أمحد ورواته ثقات واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

م بن معديكرب الكندي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعن أيب كرمية وهو املقدا -  ٣٩٠٩
  و سلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء قضى وإن شاء ترك 

  رواه أبو داود وابن ماجه 
سلم قال أميا رجل أضاف قوما فأصب -  ٣٩١٠ ح الضيف وعنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 

  حمروما فإن نصره حق على كل مسلم حىت يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله 
  رواه أبو داود واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن التلب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الضيافة ثالثة أيام حق  -  ٣٩١١
  الزم فما كان بعد ذلك فصدقة 

  الكبري واألوسط بإسناد فيه نظر رواه الطرباين يف 

سلم من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  فليكرم ضيفه قاهلا ثالثا 

  قال رجل وما كرامة الضيف يا رسول اهللا قال ثالثة أيام فما زاد بعد ذلك فهو صدقة 
  را بأسانيد أحدها صحيح والبزار وأبو يعلى رواه أمحد مطوال خمتص

وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الضيافة ثالثة أيام  -  ٣٩١٣
  فما زاد فهو صدقة وكل معروف صدقة 

  رواه البزار ورواته ثقات 
سلم من أقام الصالة وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا  -  ٣٩١٤ صلى اهللا عليه و 



  وآتى الزكاة وصام رمضان وقرى الضيف دخل اجلنة 
  رواه الطرباين يف الكبري 

وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املالئكة تصلي على  -  ٣٩١٥
  أحدكم ما دامت مائدته موضوعة 

  رواه األصبهاين 
سلم اخلري أسرع إىل  وروي عن -  ٣٩١٦ ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إىل سنام البعري 
  رواه ابن ماجه ورواه ابن أيب الدنيا من حديث أنس وغريه 

  منها شيئا قال احلافظ وتقدم باب يف إطعام الطعام وفيه غري ما حديث يليق هبذا الباب مل نعد 
وعن شهاب بن عباد أنه مسع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا  -  ٣٩١٧

عليه و سلم فاشتد فرحهم فلما انتهينا إىل القوم أوسعوا لنا فقعدنا فرحب بنا النيب صلى اهللا عليه و سلم ودعا 
إىل املنذر بن عائذ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم  لنا مث نظر إلينا فقال من سيدكم وزعيمكم فأشرنا مجيعا

  أهذا األشج فكان أول يوم وضع عليه االسم لضربة كانت بوجهه حبافر محار 
قلنا نعم يا رسول اهللا فتخلف بعد القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم مث أخرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر 

  ولبس من صاحل ثيابه مث أقبل إىل 

سلم رجله واتكأ فلما دنا منه األشج أوسع القوم النيب صل ى اهللا عليه و سلم وقد بسط النيب صلى اهللا عليه و 
ا يا أشج فقعد عن ميني  اعدا وقبض رجله ههن له وقالوا ههنا يا أشج فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم واستوى ق

مسى هلم قرية قرية الصفا واملشقر وغري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرحب به وألطفه وسأله عن بالدهم و
ذلك من قرى هجر فقال بأيب وأمي يا رسول اهللا ألنت أعلم بأمساء قرانا منا فقال إين وطئت بالدكم وفسح يل 

  فيها 
قال مث أقبل على األنصار فقال يا معشر األنصار أكرموا إخوانكم فإهنم أشباهكم يف اإلسالم أشبه شيء بكم 

  أشعارا وأبشارا 
أسلموا طائعني غري مكرهني وال موتورين إذ أىب قوم أن يسلموا حىت قتلوا قال فلما أصبحوا قال كيف رأيتم 

  كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم 
قالوا خري إخوان أالنوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلمونا كتاب ربنا تبارك وتعاىل وسنة نبينا صلى 

سلم فأع   جب النيب صلى اهللا عليه و سلم وفرح اهللا عليه و 
  وهذا احلديث بطوله رواه أمحد بإسناد صحيح 

  العيبة بفتح العني املهملة وسكون الياء املثناة حتت بعدها باء موحدة هي ما جيعل املسافر فيه الثياب 
له فقال يا وعن محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال دخل عليه قوم يعودونه يف مرض  -  ٣٩١٨

جارية هلمي ألصحابنا ولو كسرا فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مكارم األخالق من أعمال 
  اجلنة 



  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد جيد 
  وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال خري فيمن ال يضيف  -  ٣٩١٩

  له رجال الصحيح خال ابن هليعة رواه أمحد ورجا
ا قدم إليه أو حيتقر ما عنده أن يقدمه للضيف    الترهيب أن حيقر املرء م

عن عبد اهللا بن عمرية قال دخل على جابر رضي اهللا عنه نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و  -  ٣٩٢٠
  يه و سلم يقول نعم اإلدام اخلل سلم فقدم إليهم خبزا وخال فقال كلوا فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل

  إنه هالك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما يف بيته أن يقدمه إليهم 

  وهالك بالقوم أن حيتقروا ما قدم إليهم 
رواه أمحد والطرباين وأبو يعلى إال أنه قال وكفى باملرء شرا أن حيتقر ما قرب إليه وبعض أسانيدهم حسن ونعم 

  اخلل  اإلدام
  يف الصحيح ولعل قوله إنه هالك بالرجل إىل آخره من كالم جابر مدرج غري مرفوع واهللا أعلم 

  الترغيب يف الزرع وغرس األشجار املثمرة  - ٨
عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مسلم يغرس غرسا إال كان  -  ٣٩٢١

  منه له صدقة وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة إىل يوم القيامة  ما أكل منه له صدقة وما سرق
ويف رواية فال يغرس املسلم غرسا فيأكل منه إنسان وال دابة وال طري إال كان له صدقة إىل يوم  -  ٣٩٢٢
  القيامة 
ت له ويف رواية له ال يغرس مسلم غرسا وال يزرع زرعا فيأكل منه إنسان وال دابة وال شيء إال كان -  ٣٩٢٣
  صدقة 

  رواه مسلم 
  يرزؤه بسكون الراء وفتح الزاي بعدمها مهزة معناه يصيب منه وينقصه 

ا من مسلم يغرس غرسا أو يزرع  -  ٣٩٢٤ وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال م
  زرعا فيأكل منه طري أو إنسان إال كان له به صدقة 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي 
وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من بىن بنيانا يف غري ظلم  -  ٣٩٢٥

  وال اعتداء أو غرس غرسا يف غري ظلم وال اعتداء كان له أجر جاريا ما انتفع به من خلق الرمحن تبارك وتعاىل 
  رواه أمحد من طريق زبان 

ال يغرس مسلم وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ر ضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  غرسا وال يزرع زرعا فيأكل منه إنسان وال طائر وال شيء إال كان له أجر 

  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن 
من زرع وعن خالد بن السائب عن أبيه رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٩٢٧

  زرعا فأكل منه الطري أو العافية كان له صدقة 



  رواه أمحد والطرباين وإسناد أمحد حسن 
وعن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٣٩٢٨

شيء يصاب من  يقول بأذين هاتني من نصب شجرة فصرب على حفظها والقيام عليها حىت تثمر كان له يف كل
  مثرها صدقة عند اهللا عز و جل 

  رواه أمحد وفيه قصة وإسناده ال بأس به 
  وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن رجال مر به وهو يغرس غرسا بدمشق  -  ٣٩٢٩

فقال له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال تعجل علي مسعت رسول اهللا صلى 
خلق اهللا إال كان له به صدقة  اهللا عليه و خلق من    سلم يقول من غرس غرسا مل يأكل منه آدمي وال 

  رواه أمحد وإسناده حسن مبا تقدم 
ا من رجل  -  ٣٩٣٠ وعن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال م

  ك الغرس يغرس غرسا إال كتب اهللا له من األجر قدر ما خيرج من ذل
  رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح إال عبد اهللا بن عبد العزيز الليثي 

وتقدم يف كتاب العلم وغريه حديث أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبع جيري  -  ٣٩٣١
بىن مسجدا  للعبد أجرهن وهو يف قربه وهو بعد موته من علم علما أو كرى هنرا أو حفر بئرا أو غرس خنال أو

  أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته 
  رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي 

وعن جابر رضي اهللا عنه قال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بين عمرو بن عوف يوم األربعاء فذكر 
اهلية إذ ال تعبدون اهللا حتملون احلديث إىل أن قال يا معشر األنصار قالوا لبيك يا رسول اهللا فقال كنتم يف اجل

الكل وتفعلون يف أموالكم املعروف وتفعلون إىل ابن السبيل حىت إذا من اهللا عليكم باإلسالم وبنبيه إذا أنتم 
  حتصنون أموالكم فيما يأكل ابن آدم أجر وفيما يأكل السبع والطري أجر 

   قال فرجع القوم فما منهم أحد إال هدم من حديقته ثالثني بابا
  رواه احلاكم 

وقال صحيح اإلسناد قال وفيه النهي الواضح عن حتصني احليطان والنخيل والكرم وغريها من احملتاجني 
  واجلائعني أن يأكلوا منها شيئا انتهى 

  الترهيب من البخل والشح والترغيب يف اجلود والسخاء 
أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول اللهم إين  -  ٣٩٣٣

  العمر وعذاب القرب وفتنة احمليا واملمات 
  رواه مسلم وغريه 

وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات  -  ٣٩٣٤
بلكم محلهم على أن سفكوا دماءه   م واستحلوا حمارمهم يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان ق

  رواه مسلم 



  الشح مثلث الشني هو البخل واحلرص وقيل الشح احلرص على ما ليس عندك والبخل مبا عندك 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم والفحش والتفحش  -  ٣٩٣٥

و الظلمات يوم القيامة وإياكم والشح فإنه دعا من كان فإن اهللا ال حيب الفاحش املتفحش وإياكم والظلم فإنه ه
بلكم فقطعوا أرحامهم ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماهتم    قبلكم فسفكوا دماءهم ودعا من كان ق

  رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إياكم  وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال خطبنا رسول -  ٣٩٣٦
والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش والتفحش وإياكم والشح فإمنا هلك من كان قبلكم 

بالشح أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا فقام رجل فقال يا رسول اهللا 
  املسلمون من لسانك ويدك أي اإلسالم أفضل قال أن يسلم 

فقال ذلك الرجل أو غريه يا رسول اهللا أي اهلجرة أفضل قال أن هتجر ما كره ربك واهلجرة هجرتان هجرة 
  احلاضر وهجرة البادي 

  فهجرة البادي أن جييب إذا دعي ويطيع إذا أمر وهجرة احلاضر أعظمها بلية وأفضلها أجرا 
  له وقال صحيح على شرط مسلم  رواه أبو داود خمتصرا واحلاكم واللفظ

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شر ما يف الرجل شح هالع  -  ٣٩٣٧
  وجنب خالع 

  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 
  قوله شح هالع أي حمزن واهللع أشد الفزع 

  نه خيلع قلبه من شدة متكنه منه وقوله جنب خالع هو شدة اخلوف وعدم اإلقدام ومعناه أ
وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جيتمع غبار يف سبيل  -  ٣٩٣٨

  اهللا ودخان جهنم يف جوف عبد أبدا وال جيتمع شح وإميان يف قلب عبد أبدا 
طول منه بإسناد على شرط مسلم وتقدم يف رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم واللفظ له ورواه أ

  اجلهاد 
وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حمق اإلسالم حمق الشح  -  ٣٩٣٩

  شيء 
  رواه أبو يعلى والطرباين 

ن وروي عن نافع رضي اهللا عنه قال مسع ابن عمر رضي اهللا عنهما رجال يقول الشحيح أغدر م -  ٣٩٤٠
  الظامل فقال ابن عمر كذبت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الشحيح ال يدخل اجلنة 

  رواه الطرباين يف األوسط 

وروي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يدخل اجلنة خب وال منان وال 
  خبيل 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 



  بفتح اخلاء املعجمة وتكسر هو اخلداع اخلبيث  اخلب
خلق اهللا جنة عدن بيده  -  ٣٩٤٢ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ودىل فيها مثارها وشق فيها أهنارها مث نظر إليها فقال هلا تكلمي فقالت قد أفلح املؤمنون فقال وعزيت وجاليل ال 
  خبيل  جياورين فيك

رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسنادين أحدمها جيد ورواه ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة من حديث أنس بن 
  مالك ويأيت إن شاء اهللا تعاىل 

سلم ثالث مهلكات  -  ٣٩٤٣ وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ث درجات فأما املهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه وثالث منجيات وثالث كفارات وثال

  احلديث 
  رواه الطرباين يف األوسط وتقدم يف باب انتظار الصالة حديث أنس بنحوه 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة حيبهم اهللا وثالثة يبغضهم  -  ٣٩٤٤
  اهللا 

  أن قال ويبغض الشيخ الزاين والبخيل واملتكرب فذكر احلديث إىل 
  رواه ابن حبان يف صحيحه وهو بتمامه يف صدقة السر 

ال  -  ٣٩٤٥ وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خصلتان 
  جيتمعان يف مؤمن البخل وسوء اخللق 

  ريب ال نعرفه إال من حديث صدقة بن موسى رواه الترمذي وغريه وقال الترمذي حديث غ
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال السخي قريب من اهللا قريب من  -  ٣٩٤٦

اجلنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من اهللا بعيد من اجلنة بعيد من الناس قريب من النار وجلاهل 
  عابد خبيل  سخي أحب إىل اهللا من

  رواه الترمذي من حديث سعيد بن حممد الوراق عن حيىي بن سعيد عن األعرج 

  عن أيب هريرة وقال إمنا يروى عن حيىي بن سعيد عن عائشة مرسال 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال إن كل جواد يف اجلنة  -  ٣٩٤٧

  كفيل حتم على اهللا وأنا به 
  أال وإن كل خبيل يف النار حتم على اهللا وأنا به كفيل 

قالوا يا رسول اهللا من اجلواد ومن البخيل قال اجلواد من جاد حبقوق اهللا عز و جل يف ماله والبخيل من منع 
  حقوق اهللا وخبل على ربه وليس اجلواد من أخذ حراما وأنفق إسرافا 

  رواه األصبهاين وهو غريب 
أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤمن غر كرمي والفاجر وعن  -  ٣٩٤٨

  خب لئيم 
  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث غريب 



  قال احلافظ مل يضعفه أبو داود ورواهتما ثقات سوى بشر بن رافع وقد وثق 
  ياده ولينه قوله غر كرمي أي ليس بذي مكر وال فطنة للشر فهو ينخدع النق

  واخلب بفتح اخلاء املعجمة وتكسر هو اخلداع الساعي بني الناس بالشر والفساد 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان أمراؤكم  -  ٣٩٤٩

نت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم مسحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر األرض خري لكم من بطنها وإذا كا
  شراركم وأغنياؤكم خبالءكم وأموركم إىل نسائكم فبطن األرض خري لكم من ظهرها 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
سلم إذا أراد اهللا بقوم خريا وىل  -  ٣٩٥٠ وعن احلسن رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  راد اهللا بقوم شرا وىل أمرهم السفهاء وجعل املال عند البخالء أمرهم احلكماء وجعل املال عند السمحاء وإذا أ
  رواه أبو داود يف مراسيله 

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول السخاء  -  ٣٩٥١
  خلق اهللا األعظم 

  رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب 
ا جبل ويل هللا عز و وروي عن عائشة رض -  ٣٩٥٢ ي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

  جل إال على السخاء وحسن اخللق 
  رواه أبو الشيخ أيضا 

وروي عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا استخلص هذا 
  ن اخللق أال فزينوا دينكم هبما الدين لنفسه فال يصلح لدينكم إال السخاء وحس

رواه الطرباين يف األوسط واألصبهاين إال أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاءين جربيل عليه 
  السالم فقال يا حممد إن اهللا استخلص هذا الدين فذكره بلفظه 

قال يوسف بن يعقوب بن وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قيل يا رسول اهللا من السيد  -  ٣٩٥٤
  إسحاق بن إبراهيم 

  قالوا فما يف أمتك سيد قال بلى رجل أعطي ماال ورزق مساحة وأدىن الفقري وقلت شكايته يف الناس 
  رواه الطرباين يف األوسط 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف اجلنة بيتا يقال له بيت  -  ٣٩٥٥
  خاء الس

  رواه الطرباين وأبو الشيخ يف كتاب الثواب إال أنه قال اجلنة دار األسخياء 
  قال الطرباين تفرد به جحدر بن عبد اهللا 

وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا تبارك  -  ٣٩٥٦
إىل إبراهيم عليهما السالم فقال له يا إبراهيم إين مل أختذك  وتعاىل بعث حبييب جربيل عليه الصالة و السالم

  خليال على أنك أعبد عباد يل ولكن اطلعت على قلوب املؤمنني فلم أجد قلبا أسخى من قلبك 



  رواه أبو الشيخ يف كتاب الثواب والطرباين 
رزق إىل أهل بيت فيه وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال -  ٣٩٥٧

  السخاء أسرع من الشفرة إىل سنام البعري 
  رواه أبو الشيخ أيضا والبن ماجه من حديث ابن عباس حنوه وتقدم لفظه يف الضيافة 

وروي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جتافوا عن ذنب  -  ٣٩٥٨
  عثر  السخي فإن اهللا آخذ بيده كلما

  رواه ابن أيب الدنيا واألصبهاين ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس 
  الترهيب من عود اإلنسان يف هبته  - ١٠

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الذي يرجع يف هبته كالكلب  -  ٣٩٥٩
  يرجع يف قيئه 

  يقيء مث يعود يف قيئه فيأكله  ويف رواية مثل الذي يعود يف هبته كمثل الكلب
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

  ولفظ أيب داود العائد يف هبته كالعائد يف قيئه 
  قال قتادة وال نعلم القيء إال حراما 

ننت أنه وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال محلت على فرس يف سبيل اهللا فأردت أن أشتريه فظ -  ٣٩٦١
يبيعه برخص فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ال تشتره وال تعد يف صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن 

  العائد يف صدقته كالعائد يف قيئه 
  رواه البخاري ومسلم 

  قوله محلت على فرس يف سبيل اهللا أي أعطيت فرسا لبعض الغزاة ليجاهد عليه 
رضي اهللا عنهم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل لرجل أن وعن ابن عمر و ابن عباس  -  ٣٩٦٢

يعطي لرجل عطية أو يهب هبة مث يرجع فيها إال الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يرجع يف عطيته أو هبته 
  كالكلب يأكل فإذا شبع قاء مث عاد يف قيئه 

  ديث حسن صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي ح
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  -  ٣٩٦٣

و سلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف مبا 
  استرد مث ليدفع ما وهب 

  جه رواه أبو داود والنسائي وابن ما

  الترغيب يف قضاء حوائج املسلمني وإدخال السرور عليهم وما جاء فيمن شفع فأهدي إليه 
سلم قال املسلم أخو املسلم ال يظلمه  -  ٣٩٦٤ عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

 عنه هبا كربة من وال يسلمه من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا
  كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة 



  رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
وزاد فيه رزين العبدري ومن مشى مع مظلوم حىت يثبت له حقه ثبت اهللا قدميه على الصراط يوم تزول األقدام 

  نيا واألصبهاين كما سيأيت ومل أر هذه الزيادة يف شيء من أصوله إمنا رواه ابن أيب الد
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من نفس عن مسلم كربة من  -  ٣٩٦٥

كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يف الدنيا يسر اهللا عليه يف الدنيا 
 عليه يف الدنيا واآلخرة واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون واآلخرة ومن ستر على مسلم يف الدنيا ستر اهللا

  أخيه 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

خلقهم  -  ٣٩٦٦ سلم إن هللا خلقا  وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ائج الناس يفزع الناس إليهم يف حوائجهم أولئك اآلمنون من عذاب اهللا حلو

رواه الطرباين ورواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب من حديث اجلهم بن عثمان وال يعرف عن جعفر بن 
  حممد عن أبيه عن جده ورواه ابن أيب الدنيا يف كتاب اصطناع املعروف عن احلسن مرسال 

  ن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا وروي ع -  ٣٩٦٧

ا كانوا يف حوائج املسلمني ما مل ميلوهم فإذا ملوهم نقلها إىل غريهم    عند أقوام نعما أقرها عندهم م
  رواه الطرباين 

اهللا عليه و سلم إن هللا أقواما  وروي عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى -  ٣٩٦٨
  اختصهم بالنعم ملنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحوهلا إىل غريهم 

  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين يف الكبري واألوسط ولو قيل بتحسني سنده لكان ممكنا 
ا عظمت نعمة اهللا عز وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا ص -  ٣٩٦٩ لى اهللا عليه و سلم م

  و جل على عبد إال اشتدت إليه مؤنة الناس ومن مل حيمل تلك املؤنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال 
  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين وغريمها 

أنعم اهللا عليه  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد -  ٣٩٧٠
  نعمة فأسبغها عليه مث جعل من حوائج الناس إليه فتربم فقد عرض تلك النعمة للزوال 

  رواه الطرباين بإسناد جيد 
يه و سلم قال من مشى يف حاجة أخيه  -  ٣٩٧١ وعن ابن عباس أيضا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عل

ما ابتغاء وجه اهللا جعل اهللا بينه وبني النار ثالث خنادق كان خريا له من اعتكاف عشر سنني ومن اعتكف يو
  كل خندق أبعد مما بني اخلافقني 

رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم وقال صحيح اإلسناد إال أنه قال ألن ميشي أحدكم مع أخيه يف قضاء حاجته 
  وأشار بأصبعه أفضل من أن يعتكف يف مسجدي هذا شهرين 

ر و أيب هريرة رضي اهللا عنه قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مشى وروي عن ابن عم -  ٣٩٧٢
يف حاجة أخيه حىت يثبتها له أظله اهللا عز و جل خبمسة وسبعني ألف ملك يصلون له ويدعون له إن كان صباحا 



ا إال حط اهللا عنه هبا خطيئة ورفع له هبا در   جة حىت ميسي وإن كان مساء حىت يصبح وال يرفع قدم
  رواه أبو الشيخ وابن حبان وغريه 

وروي أيضا عن ابن عمر وحده رضي اهللا عنهما أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أعان  -  ٣٩٧٣
  عبدا يف حاجته ثبت اهللا له مقامه يوم تزول األقدام 

يف حاجة العبد ما دام يف  وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزال اهللا
  حاجة أخيه 

  رواه الطرباين ورواته ثقات 
وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج خلق من أهل النار  -  ٣٩٧٥

فيمر الرجل بالرجل من أهل اجلنة فيقول يا فالن أما تعرفين فيقول ومن أنت فيقول أنا الذي استوهبتين وضوءا 
فوهبت لك فيشفع فيه ومير الرجل فيقول يا فالن أما تعرفين فيقول ومن أنت فيقول أنا الذي بعثتين يف حاجة 

  كذا وكذا فقضيتها لك فيشفع له فيشفع فيه 
  رواه ابن أيب الدنيا باختصار وابن ماجه وتقدم لفظه واألصبهاين واللفظ له 

  الوضوء بفتح الواو وهو املاء الذي يتوضأ به 
وروي عنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مشى يف حاجة أخيه املسلم  -  ٣٩٧٦

كتب اهللا له بكل خطوة سبعني حسنة وحما عنه سبعني سيئة إىل أن يرجع من حيث فارقه فإن قضيت حاجته 
  حساب على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وإن هلك فيما بني ذلك دخل اجلنة بغري 

  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب اصطناع املعروف واألصبهاين 
  وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال على كل مسلم صدقة  -  ٣٩٧٧

  قيل أرأيت إن مل جيد قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن مل يستطع قال يعني ذا احلاجة امللهوف 
  له أرأيت إن مل يستطع قال يأمر باملعروف أو اخلري  قال قيل

  قال أرأيت إن مل يفعل قال ميسك عن الشر فإهنا صدقة 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أيب قالبة أن ناسا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قدموا يثنون على صاحب هلم خريا  -  ٣٩٧٨
ا كان يف م سري إال كان يف قراءة وال نزلنا يف منزل إال كان يف صالة قال فمن قالوا ما رأينا مثل فالن هذا قط م

  كان يكفيه ضيعته حىت ذكر ومن كان يعلف مجله أو دابته قالوا حنن 
  قال فكلكم خري منه 

  رواه أبو داود يف مراسيله 

م إىل ذي وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان وصلة ألخيه املسل
  سلطان يف مبلغ بر أو تيسري عسري أعانه اهللا على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض األقدام 

  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط وابن حبان يف صحيحه كالمها من رواية إبراهيم بن هشام الغساين 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم من  ورواه الطرباين يف الصغري واألوسط من حديث أيب الدرداء ولفظه قال رسول



  كان وصلة ألخيه إىل ذي سلطان يف مبلغ بر أو إدخال سرور رفعه اهللا يف الدرجات العلى من اجلنة 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لقي أخاه املسلم مبا حيب  -  ٣٩٨٠

  ليسره بذلك سره اهللا عز و جل يوم القيامة 
  ه الطرباين يف الصغري بإسناد حسن وأبو الشيخ يف كتاب الثواب روا

وروي عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن من موجبات  -  ٣٩٨١
  املغفرة إدخالك السرور على أخيك املسلم 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط 
عا أفضل األعمال إدخال السرور على املؤمن كسوت عورته أو وروي عن عمر رضي اهللا عنه مرفو -  ٣٩٨٢

  أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة 
رواه الطرباين يف األوسط ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر ولفظه أحب األعمال إىل اهللا عز و جل سرور 

  تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جزعا أو تقضي عنه دينا 
ي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أحب األعمال ورو -  ٣٩٨٣

  إىل اهللا تعاىل بعد الفرائض إدخال السرور على املسلم 
  رواه الطرباين يف األوسط والكبري 

وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أدخل على أهل  -  ٣٩٨٤
  بيت من املسلمني سرورا مل يرض اهللا له ثوابا دون اجلنة 

  رواه الطرباين 
وروي عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  -  ٣٩٨٥

  يا رسول اهللا أي الناس أحب إىل اهللا فقال أحب الناس إىل اهللا أنفعهم للناس 

اهللا عز و جل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه وأحب األعمال إىل 
جوعا وألن أمشي مع أخ يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف هذا املسجد يعين مسجد املدينة شهرا ومن 

يقضيها له كظم غيظه ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل اهللا قلبه يوم القيامة رضى ومن مشى مع أخيه يف حاجة حىت 
  ثبت اهللا قدميه يوم تزول األقدام 

  رواه األصبهاين واللفظ له ورواه ابن أيب الدنيا عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يسمه 
وعن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما  -  ٣٩٨٦

إال خلق اهللا عز و جل من ذلك السرور ملكا يعبد اهللا عز و جل ويوحده فإذا أدخل رجل على مؤمن سرورا 
صار العبد يف قربه أتاه ذلك السرور فيقول أما تعرفين فيقول له من أنت فيقول أنا السرور الذي أدخلتين على 

وأشفع لك فالن أنا اليوم أونس وحشتك وألقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشهدك مشاهدك يوم القيامة 
  إىل ربك وأريك منزلك من اجلنة 

  رواه ابن أيب الدنيا وأبو الشيخ يف كتاب الثواب ويف إسناده من ال حيضرين اآلن حاله ويف متنه نكارة واهللا أعلم 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من شفع شفاعة ألحد فأهدى  -  ٣٩٨٧



  قبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر له هدية عليها ف
  رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرمحن عنه 

ا جاء يف فضله والترهيب من   كتاب األدب وغريه الترغيب يف احلياء وم

الفحش والبذاء عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر على رجل من األنصار 
  يف احلياء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعه فإن احلياء من اإلميان  وهو يعظ أخاه

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلياء ال يأيت إال  -  ٣٩٨٨

  خبري 
  رواه البخاري ومسلم 

  ويف رواية ملسلم احلياء خري كله  -  ٣٩٨٩
سلم قال اإلميان بضع وسبعون أو  -  ٣٩٩٠ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان    بضع وستون شعبة فأفضلها قول 
  الترمذي والنسائي وابن ماجه رواه البخاري ومسلم وأبو داود و

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلياء من اإلميان  -  ٣٩٩١
  واإلميان يف اجلنة والبذاء من اجلفاء واجلفاء يف النار 

  رواه أمحد 

  صحيح  ورجاله رجال الصحيح والترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن
سلم احلياء والعي شعبتان من  -  ٣٩٩٢ وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اإلميان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب إمنا نعرفه من حديث أيب غسان حممد بن مطرف 

  والعي قلة الكالم 
  الكالم والبذاء هو الفحش يف 

والبيان هو كثرة الكالم مثل هؤالء اخلطباء الذين خيطبون فيتوسعون يف الكالم ويتفصحون فيه من مدح الناس 
  فيما ال يرضي اهللا انتهى 

ورواه الطرباين بنحوه ولفظه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلياء والعي من اإلميان ومها يقربان من 
  نار والفحش والبذاء من الشيطان ومها يقربان من النار ويباعدان من اجلنة اجلنة ويباعدان من ال

فقال أعرايب أليب أمامة إنا لنقول يف الشعر العي من احلمق فقال إين أقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وجتيئين بشعرك املننت 

ا مع النيب صلى -  ٣٩٩٣ بن إياس رضي اهللا عنه قال كن اهللا عليه و سلم فذكر عنده احلياء  وروي عن قرة 
سلم بل هو الدين كله مث قال رسول اهللا  فقالوا يا رسول اهللا احلياء من الدين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



سلم إن احلياء والعفاف والعي عي اللسان ال عي القلب والعفة من اإلميان وإهنن يزدن يف  صلى اهللا عليه و 
نيا وما يزدن يف اآلخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا وإن الشح والعجز والبذاء من النفاق اآلخرة وينقصن من الد

  وإهنن يزدن يف الدنيا وينقصن من اآلخرة وما ينقصن من اآلخرة أكثر مما يزدن من الدنيا 
  رواه الطرباين باختصار وأبو الشيخ يف الثواب واللفظ له 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عائشة لو كان احلياء رجال وعن عائشة رضي اهللا عنها قلت قا -  ٣٩٩٤
  كان رجال صاحلا ولو كان الفحش رجال لكان رجل سوء 

رواه الطرباين يف الصغري واألوسط وأبو الشيخ أيضا ويف إسنادمها ابن هليعة وبقية رواة الطرباين حمتج هبم يف 
  الصحيح 

طلحة بن ركانة يرفعه قال رس ا وخلق اإلسالم وعن زيد بن  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن لكل دين خلق
  احلياء 

رواه مالك ورواه ابن ماجه وغريه عن أنس مرفوعا ورواه أيضا من طريق صاحل بن حسان عن حممد بن كعب 
سلم فذكره    القرظي عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما كان الفحش يف شيء إال شانه  وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال -  ٣٩٩٦
  وما كان احلياء يف شيء إال زانه 

رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب ويأيت يف الباب بعده أحاديث يف ذم الفحش إن شاء اهللا 
  تعاىل 

ا وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي -  ٣٩٩٧ ه و سلم احلياء واإلميان قرناء مجيع
  فإذا رفع أحدمها رفع اآلخر 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني ورواه الطرباين يف األوسط من حديث ابن عباس 
حسن وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استحيوا من  -  ٣٩٩٩

  اهللا حق احلياء 
  ال قلنا يا نيب اهللا إنا لنستحي واحلمد هللا ق

قال ليس ذلك ولكن االستحياء من اهللا حق احلياء أن حتفظ الرأس وما وعى وحتفظ البطن وما حوى ولتذكر 
  املوت والبلى ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهللا حق احلياء 

  نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن حممد رواه الترمذي وقال هذا حديث إمنا 
قال احلافظ أبان بن إسحاق فيه مقال والصباح خمتلف فيه وتكلم فيه لرفعه هذا احلديث وقالوا الصواب عن 

  ابن مسعود موقوف ورواه الطرباين مرفوعا من حديث عائشة واهللا أعلم 

نيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل إذا أراد أن يهلك وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن ال
عبدا نزع منه احلياء فإذا نزع منه احلياء مل تلفه إال مقيتا فإذا مل تلفه إال مقيتا ممقتا نزعت منه األمانة فإذا نزعت 

فإذا نزعت منه الرمحة مل تلفه إال منه األمانة مل تلفه إال خائنا خمونا فإذا مل تلفه إال خائنا خمونا نزعت منه الرمحة 
  رجيما ملعنا فإذا مل تلفه إال رجيما ملعنا نزعت منه ربقة اإلسالم 



  رواه ابن ماجه 
  الربقة بكسر الراء وفتحها واحدة الربق وهي عرى يف حبل تشد به البهم وتستعار لغريه 

  الترغيب يف اخللق احلسن وفضله والترهيب من اخللق السىيء وذمه 
سلم عن الرب واإلمث فقال  -  ٤٠٠١ عن النواس بن مسعان رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس 
  رواه مسلم والترمذي 

 عليه و سلم وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال مل يكن رسول اهللا صلى اهللا -  ٤٠٠٢
  فاحشا وال متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخالقا 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من شيء أثقل يف ميزان املؤمن  -  ٤٠٠٣

خلق حسن وإن اهللا يبغض الفاحش البذيء    يوم القيامة من 
  لترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح رواه ا

  وزاد يف رواية له وإن صاحب حسن اخللق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصالة 
  رواه هبذه الزيادة البزار بإسناد جيد مل يذكر فيه الفاحش البذيء 

  ورواه أبو داود خمتصرا قال ما من شيء أثقل يف امليزان من حسن اخللق 
  ذيء بالذال املعجمة ممدودا هو املتكلم بالفحش ورديء الكالم الب

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أكثر ما يدخل الناس  -  ٤٠٠٤
  اجلنة فقال تقوى اهللا وحسن اخللق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج 

  ن يف صحيحه والبيهقي يف الزهد وغريه وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب رواه الترمذي وابن حبا
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من أكمل املؤمنني إميانا  -  ٤٠٠٥

  أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله 
ديث حسن وال نعرف أليب قالبة رواه الترمذي واحلاكم وقال صحيح على شرطهما كذا قال وقال الترمذي ح

  مساعا من عائشة 
سلم يقول إن املؤمن ليدرك حبسن  -  ٤٠٠٦ وعنها رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اخللق درجة الصائم والقائم 
لق رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما ولفظه إن املؤمن ليدرك حبسن اخل

  درجات قائم الليل وصائم النهار 
رواه الطرباين من حديث أيب أمامة إال أنه قال إن الرجل ليدرك حبسن خلقه درجة القائم بالليل الظامىء 

  باهلواجر 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ليبلغ العبد حبسن  -  ٤٠٠٧



  صالة خلقه درجة الصوم وال
  رواه الطرباين يف األوسط وقال صحيح على شرط مسلم 

  ورواه أبو يعلى من حديث أنس وزاد يف أوله أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا 
وعن أنس رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن العبد ليبلغ حبسن خلقه عظيم  -  ٤٠٠٨

  عيف العبادة وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة يف جهنم درجات اآلخرة وشرف املنازل وإنه لض
  رواه الطرباين ورواته ثقات سوى شيخه املقدام بن داود وقد وثق 

سلم يقول إن املسلم  -  ٤٠٠٩ وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  خلقه وكرم ضريبته  املسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات اهللا حبسن

  رواه أمحد والطرباين يف الكبري ورواة أمحد ثقات إال ابن هليعة 
  الضريبة الطبيعة وزنا ومعىن 

وعن صفوان بن سليم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم بأيسر العبادة وأهوهنا  -  ٤٠١٠
  على البدن الصمت وحسن اخللق 

  تاب الصمت مرسال رواه ابن أيب الدنيا يف ك
سلم قال كرم املؤمن دينه ومروءته  -  ٤٠١١ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  عقله وحسبه خلقه 
رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم والبيهقي كلهم من رواية مسلم بن خالد الزجني وقال احلاكم صحيح على 

  فا على عمر صحح إسناده ولعله أشبه شرط مسلم ورواه البيهقي أيضا موقو
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له يا أبا ذر ال عقل كالتدبري وال ورع  -  ٤٠١٢

  كالكف وال حسب كحسن اخللق 
  رواه ابن حبان يف صحيحه وغريه يف آخر حديث طويل تقدم منه قطعة يف الظلم 

ديث أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أفلح من أخلص قلبه لإلميان وتقدم يف اإلخالص ح -  ٤٠١٣
يما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة احلديث    وجعل قلبه سل

  وعن العالء بن الشخري رضي اهللا عنه أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم من قبل وجهه  -  ٤٠١٤

ضل قال حسن اخللق مث أتاه عن ميينه فقال أي العمل أفضل قال حسن اخللق مث فقال يا رسول اهللا أي العمل أف
أتاه عن مشاله فقال يا رسول اهللا أي العمل أفضل قال حسن اخللق مث أتاه من بعده يعين من خلفه فقال يا رسول 

اخللق هو أن ال اهللا أي العمل أفضل فالتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما لك ال تفقه حسن 
  تغضب إن استطعت 

  رواه حممد بن نصر املروزي يف كتاب الصالة مرسال هكذا 
سلم أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة  -  ٤٠١٥ وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت يف أعلى اجلنة ملن  ملن ترك املراء وإن كان حمق
  حسن خلقه 



  رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي وتقدم لفظه وقال حديث حسن 
وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن من أحبكم إيل وأقربكم مين  -  ٤٠١٦

  جملسا يوم القيامة أحسنكم أخالقا احلديث 
  حديث حسن رواه الترمذي وقال 

وروي عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حسن اخللق خلق  -  ٤٠١٧
  اهللا األعظم 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط 
وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن جربيل عن  -  ٤٠١٨

  إن هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلح له إال السخاء وحسن اخللق فأكرموه هبما ما صحبتموه اهللا تعاىل قال 
  رواه الطرباين يف األوسط وتقدم يف البخل والسخاء حديث عمران بن حصني مبعناه 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أوحى اهللا إىل إبراهيم  -  ٤٠١٩
خلقك ولو مع الكفار تدخل مدخل األبرار وإن كلميت سبقت ملن حسن خلقه أن ع ليه السالم يا خليلي حسن 

  أظله حتت عرشي وأن أسقيه من حظرية قدسي وأن أدنيه من جواري 
  رواه الطرباين 

ه وعنه أيضا رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما حسن اهللا خلق رجل وخلق
  فتطعمه النار أبدا 

  رواه الطرباين يف األوسط 
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أال أخربكم  -  ٤٠٢١

أعادها مرتني أو ثالثا    بأحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة ف
  قالوا نعم يا رسول اهللا 

  قال أحسنكم خلقا 
  د وابن حبان يف صحيحه رواه أمح
وعن أنس رضي اهللا عنه قال لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا ذر فقال يا أبا ذر أال أدلك  -  ٤٠٢٢

على خصلتني مها أخف على الظهر وأثقل على امليزان من غريمها قال بلى يا رسول اهللا قال عليك حبسن اخللق 
  الئق مبثلهما وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل اخل

رواه ابن أيب الدنيا والطرباين والبزار وأبو يعلى بإسناد جيد رواته ثقات واللفظ له ورواه أبو الشيخ ابن حبان 
يف كتاب الثواب بإسناد واه عن أيب ذر ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا ذر أال أدلك على 

يف امليزان وأهوهنا على اللسان قلت بلى فداك أيب وأمي قال عليك أفضل العبادة وأخفها على البدن وأثقلها 
  بطول الصمت وحسن اخللق فإنك لست بعامل يا أبا ذر مبثلهما 

ورواه أيضا من حديث أيب الدرداء قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا أبا الدرداء أال أنبئك  -  ٤٠٢٣
   عز و جل مبثلهما طول الصمت وحسن اخللق بأمرين خفيف مؤنتهما عظيم أجرمها مل تلق اهللا



وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم خبياركم قالوا  -  ٤٠٢٤
  بلى يا رسول اهللا قال أطولكم أعمارا وأحسنكم أخالقا 

  ه بالتحديث رواه البزار وابن حبان يف صحيحه كالمها من رواية ابن إسحاق ومل يصرح في
وعن أسامة بن شريك رضي اهللا عنه قال كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم كأمنا على  -  ٤٠٢٥

  رؤوسنا الطري ما يتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس فقالوا من أحب عباد اهللا إىل اهللا تعاىل قال أحسنهم خلقا 
   صحيحه رواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف الصحيح وابن حبان يف

أعطي اإلنسان قال خلق حسن  -  ٤٠٢٦   ويف رواية البن حبان بنحوه إال أنه قال يا رسول اهللا فما خري ما 
  ورواه احلاكم والبيهقي بنحو هذه وقال احلاكم صحيح 

على شرطهما ومل خيرجاه ألن أسامة ليس له سوى راو واحد كذا قال وليس بصواب فقد روى عنه زياد بن 
  ألقمر وغريمها عالقة وابن ا

وعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنهما قال كنت يف جملس فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم ومسرة وأبو  -  ٤٠٢٧
  أمامة فقال إن الفحش والتفحش ليسا من اإلسالم يف شيء وإن أحسن الناس إسالما أحسنهم خلقا 

  رواه أمحد والطرباين وإسناد أمحد جيد ورواته ثقات 
بن جبل رضي اهللا عنه أراد سفرا فقال  وعن -  ٤٠٢٨ عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن معاذ 

  يا نيب اهللا أوصين قال اعبد اهللا ال تشرك به شيئا 
  قال يا نيب اهللا زدين 

  قال إذا أسأت فأحسن 
  قال يا نيب اهللا زدين قال استقم وليحسن خلقك 

  صحيح اإلسناد رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال 
سلم حني وضعت  -  ٤٠٢٩ ا أوصاين به رسول اهللا صلى اهللا عليه و  ورواه مالك عن معاذ قال كان آخر م

  رجلي يف الغرز أن قال يا معاذ أحسن خلقك للناس 
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتق اهللا حيثما كنت وأتبع  -  ٤٠٣٠

  سنة متحها وخالق الناس خبلق حسن السيئة احل
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

  وعن عمري بن قتادة رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا أي الصالة أفضل قال طول القنوت  -  ٤٠٣١
  قال فأي الصدقة أفضل قال جهد املقل 

  قال أي املؤمنني أكمل إميانا قال أحسنهم خلقا 
  األوسط من رواية سويد بن إبراهيم أيب حامت وال بأس به يف املتابعات  رواه الطرباين يف

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم كما أحسنت  -  ٤٠٣٢
  خلقي فأحسن خلقي 



  رواه أمحد ورواته ثقات 
  ى اهللا عليه و سلم إن أحبكم إيل وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صل -  ٤٠٣٣

أحاسنكم أخالقا املوطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إيل املشاؤون بالنميمة املفرقون بني األحبة 
  امللتمسون للربآء العيب 

إن  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ورواه البزار من حديث عبد اهللا بن مسعود باختصار ويأيت يف النميمة
  شاء اهللا حديث عبد الرمحن بن غنم مبعناه 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قالت أم حبيبة يا رسول اهللا املرأة يكون هلا زوجان مث متوت  -  ٤٠٣٤
فتدخل اجلنة هي وزوجاها أليهما تكون لألول أو لآلخر قال ختري أحسنهما خلقا كان معها يف الدنيا يكون 

  يبة ذهب حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة زوجها يف اجلنة يا أم حب
رواه الطرباين والبزار باختصار ورواه الطرباين أيضا يف الكبري واألوسط من حديث أم سلمة يف آخر حديث 

  طويل يأيت يف صفة اجلنة إن شاء اهللا تعاىل 
سلم اخل -  ٤٠٣٥ لق احلسن يذيب وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اخلطايا كما يذيب املاء اجلليد واخللق السوء يفسد العمل كما يفسد اخلل العسل 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط والبيهقي 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم  -  ٤٠٣٦
  ه خلقا وخياركم خياركم ألهل

  رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح والبيهقي إال أنه قال وخياركم خياركم لنسائهم 
  واحلاكم دون قوله وخياركم خياركم ألهله 

ورواه بدونه أيضا حممد بن نصر املروزي وزاد فيه وإن املرء ليكون مؤمنا وإن يف خلقه شيئا فينقص ذلك من 
  إميانه 

  رجل من مزينة قال قيل يا رسول اهللا ما أفضل ما أويت الرجل املسلم قال اخللق احلسن وعن  -  ٤٠٣٨
  قال فما شر ما أويت الرجل املسلم قال إذا كرهت أن يرى 

  عليك شيء يف نادي القوم فال تفعله إذا خلوت 
  رواه عبد الرزاق يف كتابه عن معمر عن أيب إسحاق عنه 

اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذه األخالق من وروي عن أيب هريرة رضي  -  ٤٠٣٩
  اهللا فمن أراد اهللا به خريا منحه خلقا حسنا ومن أراد به سوءا منحه خلقا سيئا 

  رواه الطرباين يف األوسط 
 وعن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أحبكم إيل -  ٤٠٤٠

وأقربكم مين يف اآلخرة حماسنكم أخالقا وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مين يف اآلخرة أسوؤكم أخالقا الثرثارون 
  املتفيهقون املتشدقون 

رواه أمحد ورواته رواة الصحيح والطرباين وابن حبان يف صحيحه ورواه الترمذي من حديث جابر وحسنه مل 



  يذكر فيه أسوؤكم أخالقا 
  ا يا رسول اهللا قد علمنا الثرثارون واملتشدقون فما املتفيهقون قال املتكربون وزاد يف آخره قالو

  الثرثار بثاءين مثلثتني مفتوحتني هو الكثري الكالم تكلفا 
  واملتشدق هو املتكلم مبلء شدقه تفاصحا وتعظيما لكالمه 

ه بالكالم ويتوسع فيه إظهارا واملتفيهق أصله من الفهق وهو االمتالء وهو مبعىن املتشدق ألنه الذي ميأل فم
  لفصاحته وفضله واستعالء على غريه وهلذا فسره النيب صلى اهللا عليه و سلم باملتكرب 

وعن رافع بن مكيث وكان ممن شهد احلديبية رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٤٠٤١
  لصدقة تدفع ميتة السوء حسن اخللق مناء وسوء اخللق شؤم والرب زيادة يف العمر وا

  رواه أمحد وأبو داود باختصار ويف إسنادمها راو مل يسم وبقية إسناده ثقات 
  وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال قيل يا رسول اهللا ما الشؤم قال سوء اخللق  -  ٤٠٤٢

  رواه الطرباين يف األوسط 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشؤم ورواه فيه أيضا من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت قال  -  ٤٠٤٣

  سوء اخللق 

وروي عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من شيء إال له توبة إال صاحب سوء 
  اخللق فإنه ال يتوب من ذنب إال عاد يف شر منه 

  رواه الطرباين يف الصغري واألصبهاين 
ل من أهل اجلزيرة مل يسمه عن ميمون بن مهران قال قال رسول اهللا ويف رواية لألصبهاين عن رج -  ٤٠٤٥

سلم ما من ذنب أعظم عند اهللا عز و جل من سوء اخللق وذلك أن صاحبه ال خيرج من ذنب  صلى اهللا عليه و 
  إال وقع يف ذنب 

  وهذا مرسل 
سلم كان يدع -  ٤٠٤٦ و يقول اللهم إين أعوذ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق 
  رواه أبو داود والنسائي 

  الترغيب يف الرفق واألناة واحللم  - ٣
عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا رفيق حيب الرفق يف  -  ٤٠٤٧

  األمر كله 
  رواه البخاري ومسلم 

واية ملسلم إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي ويف ر -  ٤٠٤٨
  على سواه 
وعنها أيضا رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه  -  ٤٠٤٩

  وال ينزع من شيء إال شانه 



  رواه مسلم 
رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل ليعطي وعن جرير بن عبد اهللا  -  ٤٠٥٠

ا ال يعطي على اخلرق وإذا أحب اهللا عبدا أعطاه الرفق ما من أهل بيت حيرمون الرفق إال حرموا    على الرفق م
  رواه الطرباين ورواته ثقات ورواه مسلم وأبو داود 

  خمتصرا من حيرم الرفق حيرم اخلري 
  داود كله  زاد أبو
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد  -  ٤٠٥١

  أعطي حظه من اخلري ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من اخلري 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

سلم إن اهللا عز و جل حيب الرفق وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى ا -  ٤٠٥٢ هللا عليه و 
ا ال يعني على العنف    ويرضاه ويعني عليه م

  رواه الطرباين من رواية صدقة بن عبد اهللا السمني وبقية إسناده ثقات 
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلا يا عائشة ارفقي فإن اهللا إذا  -  ٤٠٥٣

  بيت خريا أدخل عليهم الرفق  أراد بأهل
  رواه أمحد والبزار من حديث جابر ورواهتما رواة الصحيح 

وروي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرفق مين  -  ٤٠٥٤
  واخلرق شؤم 

  رواه الطرباين يف األوسط 
ا أعطي أهل بيت الرفق وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا -  ٤٠٥٥  صلى اهللا عليه و سلم قال م

  إال نفعهم 
  رواه الطرباين بإسناد جيد 

وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من كن فيه نشر اهللا  -  ٤٠٥٦
  عليه كنفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إىل اململوك 

  اه الترمذي وقال حديث غريب رو
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما كان الرفق يف شيء قط إال  -  ٤٠٥٧

  زانه وال كان اخلرق يف شيء قط إال شانه وإن اهللا رفيق حيب الرفق 
  وإن اهللا إىل آخره رواه البزار بإسناد لني وابن حبان يف صحيحه وعنده الفحش مكان اخلرق ومل يقل 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال بال أعرايب يف املسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم دعوه وأريقوا على بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين 

  رواه البخاري 
  وسكون اجليم هي الدلو املمتلئة ماء السجل بفتح السني املهملة 



والذنوب بفتح الذال املعجمة مثل السجل وقيل هي الدلو مطلقا سواء كان فيها ماء أو مل يكن وقيل دون 
  املالى 
  وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا  -  ٤٠٥٩

  رواه البخاري ومسلم 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أمرين قط إال أخذ  -  ٤٠٦٠

أيسرمها ما مل يكن إمثا فإن كان مث إمث كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لنفسه يف 
  شيء قط إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هللا تعاىل 

  ري ومسلم رواه البخا
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم مبن حيرم على  -  ٤٠٦١

  النار أو مبن حترم عليه النار حترم على كل هني لني سهل 
رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن حبان يف صحيحه ولفظه يف إحدى رواياته إمنا حترم النار على كل هني 

  ني قريب سهل ل
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال التأين من اهللا والعجلة من  -  ٤٠٦٢

  الشيطان وما أحد أكثر معاذير من اهللا وما من شيء أحب إىل اهللا من احلمد 
  رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح 

 صلى اهللا عليه و سلم لألشج إن فيك خلصلتني حيبهما اهللا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا
  ورسوله احللم واألناة 

  رواه مسلم 
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٤٠٦٤

قون سراعا إىل اجلنة سلم إذا مجع اهللا اخلالئق نادى مناد أين أهل الفضل قال فيقوم ناس وهم يسري فينطل
فتتلقاهم املالئكة فيقولون إنا نراكم سراعا إىل اجلنة فمن أنتم فيقولون حنن أهل الفضل فيقولون وما فضلكم 

  فيقولون كنا إذا ظلمنا صربنا وإذا أسيء إلينا حلمنا فيقال هلم ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني 
  رواه األصبهاين 

الب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن العبد وروي عن علي بن أيب ط -  ٤٠٦٥
  ليدرك باحللم درجة الصائم القائم 

  زاد بعض الرواة فيه وإنه ليكتب جبارا وما ميلك إال أهل بيته 
  رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب 

 عليه و سلم وعليه برد جنراين وعن أنس رضي اهللا عنه قال كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا -  ٤٠٦٦
غليظ احلاشية فأدركه أعرايب فجذبه بردائه جذبة شديدة فنظرت إىل صفحة عنق رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم وقد أثر هبا حاشية الرداء من شدة جذبته مث قال يا حممد مر يل من مال اهللا الذي عندك فالتفت إليه 
  فضحك مث أمر له بعطاء 



  ري ومسلم رواه البخا
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيكي نبيا من  -  ٤٠٦٧

  األنبياء ضربه قومه فأدموه وهو ميسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون 
  رواه البخاري ومسلم 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وجبت حمبة اهللا على وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رس -  ٤٠٦٨
  من أغضب فحلم 

  رواه األصبهاين ويف سنده أمحد بن داود بن عبد الغفار املصري شيخ احلاكم وقد وثقه احلاكم وحده 

ن وتقدم حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أنبئكم مبا يشرف اهللا به البنيا
  ويرفع به الدرجات قالوا نعم يا رسول اهللا 

ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك    قال حتلم على من جهل عليك وتعفو عمن 
  رواه الطرباين والبزار 

سلم قال ليس الشديد بالصرعة إمنا  -  ٤٠٧٠ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  لغضب الشديد الذي ميلك نفسه عند ا

  رواه البخاري ومسلم 
  قال احلافظ وسيأيت باب يف الغضب ودفعه إن شاء اهللا تعاىل 

  الترغيب يف طالقة الوجه وطيب الكالم وغري ذلك مما يذكر  - ٤
عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حتقرن من املعروف شيئا ولو  -  ٤٠٧١

  ليق أن تلقى أخاك بوجه ط
  رواه مسلم 

سلم قال من الصدقة أن تسلم على الناس  -  ٤٠٧٢ وعن احلسن رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 
  وأنت طليق الوجه 

  رواه ابن أيب الدنيا وهو مرسل 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل معروف صدقة  -  ٤٠٧٣
  املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك يف إناء أخيك وإن من 

  رواه أمحد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصدره يف الصحيحني من حديث حذيفة وجابر 
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تبسمك يف وجه أخيك صدقة  -  ٤٠٧٤

نكر صدقة وإرشادك الرجل يف أرض الضالل لك صدقة وإماطتك األذى وأمرك باملعروف وهنيك عن امل
  والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك يف 

  دلو أخيك لك صدقة 
  رواه الترمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه وزاد وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة 

 صلى اهللا عليه و سلم إن تبسمك يف وجه أخيك وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا -  ٤٠٧٥



يكتب لك به صدقة وإماطتك األذى عن الطريق يكتب لك به صدقة وإن أمرك باملعروف صدقة وإرشادك 
  الضال يكتب لك به صدقة 

  رواه البزار والطرباين من رواية حيىي بن أيب عطاء وهو جمهول 
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول  وعن أيب جري اهلجيمي رضي اهللا عنه قال -  ٤٠٧٦

اهللا إنا قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا اهللا به فقال ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك يف 
وإن إناء املستسقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط وإياك وإسبال اإلزار فإنه من املخيلة وال حيبها اهللا 

  امرؤ شتمك مبا يعلم فيك فال تشتمه مبا تعلم فيه فإن أجره لك ووباله على من قاله 
  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي مفرقا وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 

و أن تفرغ ويف رواية للنسائي فقال ال حتقرن من املعروف شيئا أن تأتيه ولو أن هتب صلة احلبل ول -  ٤٠٧٧
من دلوك يف إناء املستسقي ولو أن تلقى أخاك املسلم ووجهك بسط إليه ولو أن تونس الوحشان بنفسك ولو 

  أن هتب الشسع 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال والكلمة الطيبة صدقة  -  ٤٠٧٨

  رواه البخاري ومسلم يف حديث 
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتقوا النار ولو بشق  وعن عدي بن حامت -  ٤٠٧٩

  مترة فمن مل جيد فبكلمة طيبة 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن املقدام بن شريح عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم قال قلت يا رسول اهللا حدثين بشيء يوجب يل اجلنة 
  م وحسن الكالم قال موجب اجلنة إطعام الطعام وإفشاء السال

رواه الطرباين بإسنادين رواة أحدمها ثقات وابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت واحلاكم إال أهنما قاال عليك حبسن 
الكالم وبذل الطعام وقال احلاكم صحيح وال علة له رواه البزار من حديث أنس قال قال رجل للنيب صلى اهللا 

طعم الطعام وأفش السالم وأطب الكالم وصل بالليل والناس نيام عليه و سلم علمين عمال يدخلين اجلنة قال أ
  تدخل اجلنة بسالم 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة غرفة يرى  -  ٤٠٨١
أطاب الكالم  ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك األشعري ملن هي يا رسول اهللا قال ملن

  وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام 
رواه الطرباين واحلاكم وقال صحيح على شرطهما وتقدم مجلة من أحاديث هذا النوع يف قيام الليل وإطعام 

  الطعام 
  الترغيب يف إفشاء السالم وما جاء يف فضله وترهيب املرء من حب القيام له 

اص رضي اهللا عنهما أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن عبد اهللا بن عمرو بن الع -  ٤٠٨٢
  أي اإلسالم خري قال تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 



لون اجلنة حىت تؤمنوا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تدخ -  ٤٠٨٣
  وال تؤمنوا حىت حتابوا أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 

وعن ابن الزبري رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال دب إليكم داء األمم قبلكم البغضاء 
هي احلالقة ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين والذي نفسي بيده ال تدخلون اجلنة حىت  واحلسد والبغضاء

  تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أال أنبئكم مبا يثبت لكم ذلك أفشوا السالم بينكم 
  رواه البزار بإسناد جيد 

عليه و سلم ثالث وروي عن شيبة احلجيب عن عمه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٤٠٨٥
  يصفني لك ود أخيك تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له يف اجمللس وتدعوه بأحب أمسائه إليه 

  رواه الطرباين يف األوسط 
  وعن الرباء رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أفشوا السالم تسلموا  -  ٤٠٨٦

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
بد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وعن أيب يوسف ع -  ٤٠٨٧

  يا أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

ى اهللا عليه و سلم اعبدوا الرمحن وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صل -  ٤٠٨٨
  وأفشوا السالم وأطعموا الطعام تدخلوا اجلنان 

  رواه الترمذي وصححه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له 
  قال احلافظ وتقدم غري ما حديث من هذا النوع يف إطعام الطعام وغريه 

يوجب يل اجلنة قال طيب الكالم وعن أيب شريح رضي اهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا أخربين بشيء  -  ٤٠٨٩
  وبذل السالم وإطعام الطعام 

  رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه يف حديث واحلاكم وصححه 
وتقدم يف رواية جيدة للطرباين قال قلت يا رسول اهللا دلين على عمل يدخلين اجلنة قال إن من  -  ٤٠٩٠

  موجبات املغفرة بذل السالم وحسن الكالم 

ة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حق املسلم على املسلم مخس رد السالم وعن أيب هرير
  وعيادة املريض واتباع اجلنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
  وملسلم حق املسلم على املسلم ست 

إذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس قيل وما هن يا رسول اهللا قال إذا لقيته فسلم عليه و
  فحمد اهللا فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه 

  ورواه الترمذي والنسائي بنحو هذا 



  وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفشوا السالم كي تعلوا  -  ٤٠٩٢
  رواه الطرباين بإسناد حسن 

وعن األغر أغر مزينة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر يل جبريب من متر  -  ٤٠٩٣
  عند رجل من األنصار فمطلين به 

فكلمت فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اغد يا أبا بكر فخذ له متره فوعدين أبو بكر املسجد إذا 
فكلما رأى أبا بكر رجل من بعيد سلم عليه فقال أبو بكر رضي  صلينا الصبح فوجدته حيث وعدين فانطلقنا

اهللا عنه أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل ال يسبقك إىل السالم أحد فكنا إذا طلع الرجل من بعيد 
  بادرناه بالسالم قبل أن يسلم علينا 

  الصحيح  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وأحد إسنادي الكبري رواته حمتج هبم يف
  حنه 

سلم إن أوىل الناس باهللا من بدأهم  -  ٤٠٩٤ وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  بالسالم 

رواه أبو داود والترمذي وحسنه ولفظه قيل يا رسول اهللا الرجالن يلتقيان أيهما يبدأ بالسالم قال أوالمها باهللا 
  تعاىل 

سلم يسلم الراكب على وعن جابر رضي  -  ٤٠٩٥   اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  املاشي واملاشي على القاعد واملاشيان أيهما بدأ فهو أفضل 
  رواه البزار وابن حبان يف صحيحه 

وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال السالم اسم من  -  ٤٠٩٦
 تعاىل وضعه يف األرض فأفشوه بينكم فإن الرجل املسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له أمساء اهللا

يه رد عليه من هو خري منهم    عليهم فضل درجة بتذكريه إياهم السالم فإن مل يردوا عل
  رواه البزار والطرباين وأحد إسنادي البزار جيد قوي 

قال كنا إذا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتفرق بيننا  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه -  ٤٠٩٧
  شجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض 

  رواه الطرباين بإسناد حسن 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا انتهى أحدكم إىل اجمللس  -  ٤٠٩٨

  فليست األوىل بأحق من اآلخرة  فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم
  رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي 

  وزاد رزين ومن سلم على قوم حني يقوم عنهم كان شريكهم فيما خاضوا من اخلري بعده 
وروى أمحد من طريق ابن هليعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا  -  ٤٠٩٩

ام من جملس أن يسلم فقام  عليه و سلم أنه ام على مجاعة أن يسلم عليهم وحق على من ق قال حق على من ق
سلم ما أسرع ما  رجل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتكلم فلم يسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



  نسي 
و خريه فعجلت بك وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي اهللا عنه قال يا بين إذا كنت يف جملس ترج -  ٤١٠٠

  حاجة فقل السالم عليكم فإنك شريكهم فيما يصيبون يف ذلك اجمللس 
  رواه الطرباين موقوفا هكذا ومرفوعا واملوقوف أصح 

وعن عمران بن احلصني رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال السالم  -  ٤١٠١
اهللا عليه و سلم عشر مث جاء آخر فقال السالم عليكم ورمحة اهللا عليكم فرد عليه مث جلس فقال النيب صلى 

  فرد فجلس فقال عشرون مث جاء آخر فقال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فرد فجلس فقال ثالثون 
  رواه أبو داود والترمذي وحسنه 

الرحيم بن ميمون عن  والنسائي والبيهقي وحسنه أيضا ورواه أبو داود أيضا من طريق أيب مرحوم وامسه عبد
  سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعا بنحوه 

  وزاد مث أتى آخر فقال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته فقال أربعون 
  قال هكذا تكون الفضائل 

وروي عن سهل بن حنيف رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال السالم  -  ٤١٠٢
عشر حسنات ومن قال السالم عليكم ورمحة اهللا كتبت له عشرون حسنة ومن قال السالم  عليكم كتبت له

  عليكم ورمحة اهللا وبركاته كتبت له ثالثون حسنة 
  رواه الطرباين 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال مر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف جملس فقال  -  ٤١٠٣
نات مث مر آخر فقال سالم عليكم ورمحة اهللا فقال عشرون حسنة مث مر آخر فقال سالم عليكم فقال عشر حس

سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فقال ثالثون حسنة فقام رجل من اجمللس ومل يسلم فقال النيب صلى اهللا عليه و 
س وإن قام سلم ما أوشك ما نسي صاحبكم إذا جاء أحدكم إىل اجمللس فليسلم فإن بدا له أن جيلس فليجل

  فليسلم فليست األوىل بأحق من اآلخرة 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  ما أوشك أي ما أسرع 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربعون خصلة أعالهن منيحة العنز  -  ٤١٠٤

  ا اجلنة ما من عامل يعمل خبصلة منها رجاء ثواهبا وتصديق موعودها إال أدخله اهللا هب
قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السالم وتشميت العاطس وإماطة األذى عن الطريق وحنوه فما 

  استطعنا أن تبلغ مخس عشرة 
  رواه البخاري وغريه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعجز الناس من عجز يف  -  ٤١٠٥
  الناس من خبل بالسالم  الدعاء وأخبل

  رواه الطرباين يف األوسط وقال ال يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد 



  قال احلافظ وهو إسناد جيد قوي 
  وعن عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسرق الناس  -  ٤١٠٦

اهللا وكيف يسرق صالته قال ال يتم ركوعها وال سجودها وأخبل الناس من الذي يسرق صالته قيل يا رسول 
  خبل بالسالم 

  رواه الطرباين بإسناد جيد 
وعن جابر رضي اهللا عنه أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن لفالن يف حائطي عذقا  -  ٤١٠٧

اهللا عليه و سلم فقال بعين عذقك الذي يف وإنه قد آذاين وشق علي مكان عذقه فأرسل إليه رسول اهللا صلى 
  حائط فالن قال ال قال فهبه يل 

  قال ال قال فبعنيه بعذق يف اجلنة 
ا رأيت الذي هو أخبل منك إال الذي يبخل بالسالم    قال ال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

  رواه أمحد والبزار وإسناد أمحد ال بأس به 
  قول إذا دخل بيته أحاديث من السالم فأغىن عن إعادهتا هنا قال احلافظ وتقدم فيما ي

سلم من أحب أن يتمثل له الرجال  -  ٤١٠٨ وعن معاوية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  قياما فليتبوأ مقعده من النار 

  رواه أبو داود بإسناد صحيح والترمذي وقال حديث حسن 
سلم متوكئا على وعن أيب أمامة البا -  ٤١٠٩ هلي رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا إليه فقال ال تقوموا كما تقوم األعاجم يعظم بعضها بعضا    عصا فقمن
  رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن 

ر السنن وغريه فيه أبو غالب وامسه حزور ويقال نافع ويقال سعيد بن احلزور فيه كالم طويل ذكرته يف خمتص
  والغالب عليه التوثيق وقد صحح له الترمذي وغريه واهللا أعلم 

  الترغيب يف املصافحة والترهيب من اإلشارة يف السالم وما جاء يف السالم على الكفار 
سلم ما من مسلمني يلتقيان  -  ٤١١٠ عن الرباء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  فر هلما قبل أن يتفرقا فيتصافحان إال غ
  رواه أبو داود والترمذي كالمها من رواية 

  األجلح عن أيب إسحاق عن أيب الرباء وقال الترمذي حديث حسن غريب 
ويف رواية أليب داود قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا التقى املسلمان فتصافحا ومحدا اهللا  -  ٤١١١

  واستغفراه غفر هلما 
سليم ويقال حيىي بن أيب قال احلافظ و يف هذه الرواية أبو بلج بفتح الباء وسكون الالم بعدها جيم وامسه حيىي بن 

األسود ويأيت الكالم عليه وعلى األجلح وامسه حيىي بن عبد اهللا أبو حجبة الكندي وإسناد هذا احلديث فيه 
  اضطراب 
ين الرباء بن عازب فأخذ بيدي وصافحين وروى الطرباين عن أيب داود األعمى وهو متروك قال لقي -  ٤١١٢



وضحك يف وجهي مث قال أتدري مل أخذت بيدك قلت ال إال أنين ظننت أنك مل تفعله إال خلري فقال إن النيب 
ال قال قال النيب صلى اهللا عليه  سلم لقيين ففعل يب ذلك مث قال أتدري مل فعلت بك ذلك قلت  صلى اهللا عليه و 

لتقيا وتصافحا وضحك كل منهما يف وجه صاحبه ال يفعالن ذلك إال هللا مل يتفرقا حىت و سلم إن املسلمني إذا ا
  يغفر هلما 
وعن أنس رضي اهللا عنه عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلمني التقيا فأخذ أحدمها  -  ٤١١٣

  هما حىت يغفر هلما بيد صاحبه إال كان حقا على اهللا عز و جل أن حيضر دعاءمها وال يفرق بني أيدي
  واللفظ له والبزار وأبو يعلى ورواة أمحد كلهم ثقات إال ميمون املرادي وهذا احلديث مما أنكر عليه 

وعنه رضي اهللا عنه قال كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا تالقوا تصافحوا وإذا قدموا  -  ٤١١٤
  من سفر تعانقوا 

  الصحيح  رواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف
وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن املؤمن إذا لقي املؤمن  -  ٤١١٥

  فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطايامها كما يتناثر ورق الشجر 
  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ال أعلم فيهم جمروحا 

ه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم لقي حذيفة فأراد أن يصافحه فتنحى وعن أيب هريرة رضي اهللا عن -  ٤١١٦
  حذيفة فقال إين كنت جنبا فقال إن املسلم إذا صافح أخاه حتاتت خطايامها كما يتحات ورق الشجر 

  رواه البزار من رواية مصعب بن ثابت 

ذا التقيا فتصافحا وتساءال أنزل اهللا وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املسلمني إ
  بينهما مائة رمحة تسعة وتسعني ألبشهما وأطلقهما وأبرمها وأحسنهما مساءلة بأخيه 

  رواه الطرباين بإسناد فيه نظر 
  ألبشهما أي ألكثرمها بشاشة وهي طالقة الوجه مع الفرح والتبسم وحسن اإلقبال واللطف يف املسألة 

  بلغهما طالقة وهي مبعىن البشاشة وأطلقهما أي أكثرمها وأ
وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا التقى  -  ٤١١٨

الرجالن املسلمان فسلم أحدمها على صاحبه فإن أحبهما إىل اهللا أحسنهما بشرا لصاحبه فإذا تصافحا نزلت 
  للمصافح عشرة عليهما مائة رمحة وللبادي منهما تسعون و

  رواه البزار 
وعن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن املسلم إذا لقي أخاه  -  ٤١١٩

فأخذ بيده حتاتت عنهما ذنوهبما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة يف يوم ريح عاصف وإال غفر هلما ولو 
  كانت ذنوهبما مثل زبد البحر 

  اين بإسناد حسن رواه الطرب
  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من متام التحية األخذ باليد  -  ٤١٢٠

  رواه الترمذي عن رجل مل يسمه عنه وقال حديث غريب 



وعن قتادة قال قلت ألنس بن مالك رضي اهللا عنه أكانت املصافحة يف أصحاب رسول اهللا صلى  -  ٤١٢١
سلم قال نعم اهللا عل   يه و 

  رواه البخاري والترمذي 
وعن أيوب بن بشري العدوي عن رجل من عنزة قال قلت أليب ذر حيث سري إىل الشام إين أريد أن  -  ٤١٢٢

أسألك عن حديث من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذن أخربك به إال أن يكون شرا قلت إنه 
هللا عليه و سلم يصافحكم إذا لقيتموه قال ما لقيته قط إال صافحين وبعث ليس بشر هل كان رسول اهللا صلى ا

إيل ذات يوم ومل أكن يف أهلي فجئت فأخربت أنه أرسل إيل فاتيته وهو على سريره فالتزمين فكانت تلك أجود 
  وأجود 

  رواه أبو 

  داود والرجل املبهم امسه عبد اهللا جمهول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تصافحوا يذهب عنكم الغل وهتادوا وعن عطاء اخلراساين أن رسول  -  ٤١٢٣

  حتابوا وتذهب الشحناء 
  رواه مالك هكذا معضال وقد أسند من طرق فيها مقال 

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٤١٢٤
  باليهود وال بالنصارى  قال ليس منا من تشبه بغرينا ال تشبهوا

  فإن تسليم اليهود اإلشارة باألصابع وإن تسليم النصارى باألكف 
رواه الترمذي والطرباين وزاد وال تقصوا النواصي وأحفوا الشارب واعفوا اللحى وال متشوا يف املساجد 

  واألسواق وعليكم القمص إال وحتتها األزر 
سلم تسليم الرجل بأصبع واحدة وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رس -  ٤١٢٥ ول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يشري هبا فعل اليهود 
  رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح والطرباين واللفظ له 

سلم قال ال تبدؤوا اليهود والنصارى  -  ٤١٢٦ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  فاضطروهم إىل أضيقه  بالسالم وإذا لقيتم أحدهم يف طريق

  رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب  -  ٤١٢٧

  فقولوا وعليكم 
بنا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومن نوع هذين احلديثني كثري ليس من شرط كتا

  فتركناها 

  الترهيب أن يطلع اإلنسان يف دار قبل أن يستأذن 
سلم قال من اطلع يف بيت قوم بغري  -  ٤١٢٨ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  إذهنم فقد حل هلم أن يفقؤوا عينه 



  رواه البخاري ومسلم وأبو داود إال أنه قال ففقؤوا عينه فقد هدرت 
ويف رواية للنسائي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم ففقؤوا عينه  -  ٤١٢٩

  فال دية له وال قصاص 
وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا رجل كشف سترا فأدخل  -  ٤١٣٠

تيه ولو أن رجال فقأ عينه هلدرت ولو أن رجال مر على باب بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا ال حيل له أن يأ
  ال ستر له فرأى عورة أهله فال خطيئة عليه إمنا اخلطيئة على أهل املنزل 

رواه أمحد ورواته رواة الصحيح إال ابن هليعة ورواه الترمذي وقال حديث غريب ال نعرفه إال من حديث ابن 
  هليعة 

امت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن االستئذان وعن عبادة يعين ابن الص -  ٤١٣١
  يف البيوت فقال من دخلت عينه قبل أن يستأذن ويسلم فال إذن وقد عصى ربه 
  رواه الطرباين من حديث إسحاق بن حيىي عن عبادة ومل يسمع منه ورواته ثقات 

سلم فقام إليه النيب وعن أنس رضي اهللا عنه أن رجال اطلع من بعض ح -  ٤١٣٢ جر النيب صلى اهللا عليه و 
سلم مبشقص أو مبشاقص فكأين أنظر إليه خيتل الرجل ليطعنه    صلى اهللا عليه و 

سلم  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ولفظه أن أعرابيا أتى باب النيب صلى اهللا عليه و 
  هللا عليه و سلم فتوخاه حبديدة أو عود ليفقأ عينه فلما أن أبصره فألقم عينه خصاصة الباب فبصر به النيب صلى ا

  انقمع فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أما إنك لو ثبت عليك لفقأت عينك 
املشقص بكسر امليم بعدها شني معجمة ساكنة وقاف مفتوحة هو سهم له نصل عريض وقيل طويل وقيل هو 

  النصل العريض نفسه وقيل الطويل 
  تله بكسر التاء املثناة فوق أي خيدعه ويراوغه خي

يه والشقوق ومعناه أنه جعل الشق الذي يف  وخصاصة الباب بفتح اخلاء املعجمة وصادين مهملتني هي الثقب ف
  الباب حماذيا عينه 

  توخاه بتشديد اخلاء املعجمة أي قصده 
سلم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه أن رجال اطلع على  -  ٤١٣٣ رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم مدراة حيك هبا رأسه فقال النيب  من جحر يف حجرة النيب صلى اهللا عليه و سلم ومع النيب صلى اهللا عليه و 
سلم لو علمت أنك تنظر لطعنت هبا يف عينك إمنا جعل االستئذان من أجل البصر    صلى اهللا عليه و 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث ال حيل ألحد أن يفعلهن  -  ٤١٣٤

ال يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دوهنم فإن فعل فقد خاهنم وال ينظر يف قعر بيت قبل أن يستأذن فإن 
  فعل فقد دخل وال يصلي وهو حقن حىت يتخفف 

  والترمذي وحسنه وابن ماجه خمتصرا ورواه أبو داود أيضا من حديث أيب هريرة رواه أبو داود واللفظ له 
وعن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تأتوا  -  ٤١٣٥



  البيوت من أبواهبا ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا فإن أذن لكم فادخلوا وإال فارجعوا 
  طرباين يف الكبري من طرق أحدها جيد رواه ال

  الترهيب أن يتسمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه  - ٨
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من حتلم حبلم مل يره كلف أن  -  ٤١٣٦

  يعقد بني شعريتني ولن يفعل ومن استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون صب يف 

  ك يوم القيامة ومن صور صورة عذب أو كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أذنيه اآلن
  رواه البخاري وغريه 

  اآلنك مبد اهلمزة وضم النون هو الرصاص املذاب 
  الترغيب يف العزلة ملن ال يأمن على نفسه عند االختالط 

فلما رآه سعد قال أعوذ باهللا عن عامر بن سعد قال كان سعد بن أيب وقاص يف بيته فجاءه ابنه عمر  -  ٤١٣٧
من شر هذا الراكب فنزل فقال له أنزلت يف إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم فضرب سعد 

  يف صدره وقال اسكت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا حيب العبد التقي الغين اخلفي 
  رواه مسلم 

  الغين أي الغين النفس القنوع 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول اهللا قال مؤمن جياهد  -  ٤١٣٨

  بنفسه وماله يف سبيل اهللا 
  قال مث من قال مث رجل معتزل يف شعب من الشعاب يعبد ربه 

  ويف رواية يتقي اهللا ويدع الناس من شره  -  ٤١٣٩
يه و سلم رواه البخاري ومسلم وغريمها ورواه احلا كم بإسناد على شرطهما إال أنه قال عن النيب صلى اهللا عل

أنه سئل أي املؤمنني أكمل إميانا قال الذي جياهد بنفسه وماله ورجل يعبد ربه يف شعب من الشعاب وقد كفى 
  الناس شره 

سلم يوشك أن يكون خري مال ا -  ٤١٤٠ ملسلم غنم وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت 
  رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

  شعف اجلبال بالشني املعجمة والعني املهملة مفتوحتني هو أعالها ورؤوسها 
ايش الناس هلم رجل وعنه رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من خري مع -  ٤١٤١

ممسك عنان فرسه يف سبيل اهللا يطري على متنه كلما مسع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو املوت مظانه 
ورجل يف غنيمة يف رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه األودية يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعبد 

  ري ربه حىت يأتيه اليقني ليس من الناس إال يف خ
  رواه مسلم وتقدم بشرح غريبه يف اجلهاد 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال أخربكم خبري الناس رجل  -  ٤١٤٢



ممسك بعنان فرسه يف سبيل اهللا أال أخربكم بالذي يتلوه رجل معتزل يف غنيمة له يؤدي حق اهللا فيها أال أخربكم 
  ل باهللا وال يعطي بشر الناس رجل يسأ

رواه النسائي والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب وابن حبان يف صحيحه ولفظه أن رسول اهللا 
سلم خرج عليهم وهم جلوس يف جملس هلم فقال أال أخربكم خبري الناس منزال قالوا بلى يا  صلى اهللا عليه و 

  ت أو يقتل رسول اهللا قال رجل أخذ برأس فرسه يف سبيل اهللا حىت ميو
أال أخربكم بالذي يليه قلنا بلى يا رسول اهللا قال امرؤ معتزل يف شعب يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعتزل شرور 

  الناس 
  أال أخربكم بشر الناس قلنا بلى يا رسول اهللا 

  قال الذي يسأل باهللا وال يعطي 
لطرباين من حديث أم مبشر األنصارية أطول ورواه ابن أيب الدنيا يف كتاب العزلة من حديثه ورواه أيضا هو وا

  منه 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من جاهد يف سبيل اهللا  -  ٤١٤٣

كان ضامنا على اهللا ومن عاد مريضا كان ضامنا على اهللا ومن دخل على إمامه يعزره كان ضامنا على اهللا ومن 
  إنسانا كان ضامنا على اهللا  جلس يف بيته مل يغتب

  رواه أمحد والطرباين وابن خزمية يف صحيحه وابن حبان واللفظ له وعند الطرباين 

  أو قعد يف بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس 
وهو عند أيب داود بنحوه وتقدم لفظه ورواه الطرباين يف األوسط من حديث عائشة ولفظه قال خصال ست ما 

 واحدة منهن إال كان ضامنا على اهللا أن يدخل اجلنة فذكر منها ورجل يف بيته ال يغتاب من مسلم ميوت يف
  املسلمني وال جير إليهم سخطا وال نقمة 

سلم يقول  -  ٤١٤٤ وروي عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  الصالة ويؤيت الزكاة ويعمر ماله وحيفظ دينه ويعتزل الناس  إن أعجب الناس إيل رجل يؤمن باهللا ورسوله ويقيم

  رواه ابن أيب الدنيا يف العزلة 
وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طوىب ملن ملك لسانه ووسعه  -  ٤١٤٥

  بيته وبكى على خطيئته 
  رواه الطرباين يف األوسط والصغري وحسن إسناده 

عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا ما النجاة قال أمسك عليك لسانك و -  ٤١٤٦
  وليسعك بيتك وابك على خطيئتك 

رواه الترمذي وابن أيب الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد وقال الترمذي 
  حديث حسن 

مىت قيام الساعة يا رسول اهللا قال ما املسؤول عنها  وعن مكحول رضي اهللا عنه قال قال رجل -  ٤١٤٧
  بأعلم من السائل ولكن هلا أشراط وتقارب أسواق 



قالوا يا رسول اهللا وما تقارب أسواقها قال كسادها ومطر وال نبات وأن تفشو الغيبة وتكثر أوالد البغية وأن 
املنكر على أهل احلق قال رجل فما تأمرين يعظم رب املال وأن تعلو أصوات الفسقة يف املساجد وأن يظهر أهل 

حلسا من أحالس بيتك    قال فر بدينك وكن 
  رواه ابن أيب الدنيا هكذا مرسال 

وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بني أيديكم فتنا كقطع  -  ٤١٤٨
مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خري من القائم الليل املظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا وميسي 
  والقائم فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي 

  قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحالس بيوتكم 
  رواه أبو داود ويف هذا املعىن أحاديث كثرية يف الصحاح وغريها 
  ا بيوتكم يف الفنت كلزوم احللس لظهر الدابة احللس هو الكساء الذي يلي ظهر البعري حتت القتب يعين الزمو

وعن املقداد بن األسود قال امي اهللا لقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن السعيد ملن  -  ٤١٤٩
  جنب الفنت إن السعيد ملن جنب الفنت إن السعيد ملن جنب الفنت وملن ابتلي فصرب فواها 

  رواه أبو داود 
  التلهف وقد توضع لإلعجاب بالشيء واها كلمة معناها 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال بينما حنن حول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ ذكر الفتنة  -  ٤١٥٠
فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناهتم وكانوا هكذا وشبك بني أصابعه قال فقمت إليه 

ارك وتعاىل فداك قال الزم بيتك وابك على نفسك واملك عليك فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلين اهللا تب
  لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة 

  رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن 
  مرجت أي فسدت والظاهر أن معىن قوله خفت أماناهتم أي قلت من قوهلم خف القوم أي قلوا واهللا أعلم 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن عمر خرج إىل املسجد فوجد معاذا عند قرب رسول اهللا صلى اهللا  -  ٤١٥١
عليه و سلم يبكي فقال ما يبكيك قال حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اليسري من الرياء 

  شرك ومن عادى أولياء اهللا فقد بارز باحملاربة 
ألتقياء األخفياء الذين إن غابوا مل يفتقدوا وإن حضروا مل يعرفوا قلوهبم مصابيح اهلدى إن اهللا حيب األبرار ا

  خيرجون من كل غرباء مظلمة 
  رواه ابن ماجه واحلاكم والبيهقي يف الزهد وقال احلاكم صحيح وال علة له 

الناس زمان ال يسلم وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت على 
لذي دين دينه إال من هرب بدينه من شاهق إىل شاهق ومن جحر إىل جحر فإن كان ذلك كذلك مل تنل املعيشة 
إال بسخط اهللا فإذا كان ذلك كذلك كان هالك الرجل على يدي زوجته وولده فإن مل يكن له زوجة وال ولد 

  هالكه على يدي قرابته أو اجلريان كان هالكه على يدي أبويه فإن مل يكن له أبوان كان 
  قالوا كيف ذلك يا رسول اهللا قال يعريونه بضيق املعيشة فعند ذلك يورد نفسه املوارد اليت يهلك فيها نفسه 



  رواه البيهقي يف كتاب الزهد 
وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من انقطع إىل اهللا  -  ٤١٥٣

ال حيتسب ومن انقطع إىل الدنيا وكله اهللا إليها ك   فاه اهللا كل مؤنة ورزقه من حيث 
رواه الطرباين وأبو الشيخ وابن حبان يف الثواب وإسناد الطرباين مقارب وأملينا هلذا احلديث نظائر يف االقتصاد 

  واحلرص ويأيت له نظائر يف الزهد إن شاء اهللا تعاىل 
  ب يف دفعه وكظمه وما يفعل عند الغضب الترهيب من الغضب والترغي

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم أوصين قال ال تغضب فردد  -  ٤١٥٤
  مرارا قال ال تغضب 

  رواه البخاري 
وعن محيد بن عبد الرمحن عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال رجل يا رسول  -  ٤١٥٥

  هللا أوصين ا
  قال ال تغضب 

سلم ما قال فإذا الغضب جيمع الشر كله    قال ففكرت حني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

ا يباعدين من غضب اهللا  -  ٤١٥٦ وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
   عز و جل قال ال تغضب

  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال ما مينعين 

ال تغضب    وعن جارية بن قدامة أن رجال قال يا رسول اهللا قل يل قوال وأقلل لعلي أعيه قال 
  فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول ال تغضب 

ري واألوسط إال أنه رواه أمحد واللفظ له ورواته رواة الصحيح وابن حبان يف صحيحه ورواه الطرباين يف الكب
  قال عن األحنف بن قيس عن عمه وعمه جارية بن قدامة أنه قال يا رسول اهللا قل يل قوال ينفعين اهللا به فذكره 
وأبو يعلى إال أنه قال عن جارية بن قدامة أخربين عم أيب أنه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر حنوه ورواته 

  أيضا رواة الصحيح 
يب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دلين على عمل وعن أ -  ٤١٥٨

  يدخلين اجلنة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تغضب ولك اجلنة 
  رواه الطرباين بإسنادين أحدمها صحيح 

جالس ومعه أصحابه وقع  وعن ابن املسيب رضي اهللا عنه قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم -  ٤١٥٩
رجل بأيب بكر رضي اهللا عنه فآتاه فصمت عنه أبو بكر مث آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر مث آذاه الثالثة فانتصر 

سلم فقال أبو بكر رضي اهللا عنه أوجدت علي يا رسول اهللا فقال  أبو بكر فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ل ملك من السماء يكذبه مبا قال لك فلما انتصرت ذهب امللك وقعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نز

  الشيطان فلم أكن ألجلس إذن مع الشيطان 



رواه أبو داود هكذا مرسال ومتصال من طريق حممد بن غيالن عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة 
  بنحوه وذكر البخاري يف تارخيه أن املرسل أصح 

ة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس الشديد بالصرعة إمنا الشديد وعن أيب هرير -  ٤١٦٠
  الذي ميلك نفسه عند الغضب 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

  ورواه ابن حبان يف صحيحه خمتصرا ليس الشديد من غلب الناس إمنا الشديد من غلب نفسه 
سلم خيطب ومل يسمه وقال ورواه أمحد يف حديث طويل عن رجل شهد ر -  ٤١٦٢ سول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا الصرعة قال قالوا الصريع    فيه مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم م
قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصرعة كل الصرعة الصرعة كل الصرعة الصرعة كل الصرعة 

  رع غضبه الرجل الذي يغضب فيشتد غضبه وحيمر وجهه ويقشعر جلده فيص
قال احلافظ الصرعة بضم الصاد وفتح الراء هو الذي يصرع الناس كثريا بقوته وأما الصرعة بسكون الراء فهو 

الضعيف الذي يصرعه الناس حىت ال يكاد يثبت مع أحد وكل من يكثر عنه الشيء يقال فيه فعلة بضم الفاء 
ثانيه فعلى العكس أي الذي يفعل به ذلك وفتح العني مثل حفظة وخدعة وضحكة وما أشبه ذلك فإذا سكنت 

  كثريا 
ا صالة  -  ٤١٦٣ وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم

العصر مث قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إىل قيام الساعة إال أخربنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان 
رة حلوة وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون أال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فيما قال إن الدنيا خض

يما قال أال ال مينعن رجال هيبة الناس أن يقول حبق إذا علمه    وكان ف
قال فبكى أبو سعيد وقال وقد واهللا رأينا أشياء فهبنا وكان فيما قال أال إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 

  رته وال غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواءه عند استه بقدر غد
يما حفظناه يومئذ أال إن بين آدم خلقوا على طبقات أال وإن منهم البطيء الغضب السريع الفيء    وكان ف

  ومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك بتلك 
  أال وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء 

يء وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء أال وإن الغضب مجرة يف قلب ابن أال وخريهم بطيء الغضب سريع الف
  آدم أما رأيتم إىل محرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق باألرض 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

   ٦٩وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل ادفع باليت هي أحسن املؤمنون 
  الغضب والعفو عند اإلساءة فإذا فعلوا عصمهم اهللا وخضع هلم عدوهم قال الصرب عند 

  ذكره البخاري تعليقا 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من كن فيه آواه  -  ٤١٦٥

  غضب فتر  اهللا يف كنفه وستر عليه برمحته وأدخله يف حمبته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا



  رواه احلاكم من رواية عمر بن راشد وقال صحيح اإلسناد 
وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من دفع غضبه دفع اهللا عنه  -  ٤١٦٦

  عذابه ومن حفظ لسانه ستر اهللا عورته 
  رواه الطرباين يف األوسط 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من جرعة أعظم عند وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  -  ٤١٦٧
  اهللا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه اهللا 

  رواه ابن ماجه ورواته حمتج هبم يف الصحيح 
وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كظم غيظا وهو قادر  -  ٤١٦٨

ا شاء على أن ينفذه دعاه اهللا    سبحانه على رؤوس اخلالئق حىت خيريه من احلور العني م
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه كلهم من طريق أيب مرحوم وامسه عبد الرحيم بن ميمون عن سهل 

  بن معاذ عنه ويأيت الكالم على سهل وأيب مرحوم إن شاء اهللا تعاىل 
 صلى اهللا عليه و سلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا -  ٤١٦٩

  فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع 
رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه كالمها من رواية أيب حرب بن األسود عن أيب ذر وقد قيل إن أبا حرب 

  إمنا 

د أيضا عن داود وهو ابن هند عن يروي عن عمه عن أيب ذر وال حيفظ له مساع من أيب ذر وقد رواه أبو داو
بكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث أبا ذر هبذا احلديث مث قال أبو داود وهو أصح احلديثني يعين أن هذا 

  املرسل أصح من األول واهللا أعلم 
وعن سليمان بن صرد رضي اهللا عنه قال استب رجالن عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعل  -  ٤١٧٠
ا يغضب وحيمر وجهه وتنتفخ أوداجه فنظر إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين ألعلم كلمة لو قاهلا أحدمه

لذهب عنه ذا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم فقام إىل الرجل رجل ممن مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هل 
ا قال ال قال إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب ذا أعوذ باهللا من  تدري ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آنف

  الشيطان الرجيم فقال له الرجل أجمنونا تراين رواه البخاري ومسلم 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال استب رجالن عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فغضب أحدمها  -  ٤١٧١

النيب صلى اهللا عليه و سلم إين ألعلم كلمة لو  غضبا شديدا حىت خيل إيل أن أنفه يتمزع من شدة غضبه فقال
ا جيد من الغضب    قاهلا لذهب عنه م

  فقال ما هي يا رسول اهللا قال تقول اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم 
  قال فجعل معاذ يأمره فأىب وضحك وجعل يزداد غضبا 

 ليلى عنه وقال الترمذي هذا حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من رواية عبد الرمحن بن أيب
  مرسل عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من معاذ بن جبل 

بن اخلطاب وعبد الرمحن بن أيب ليلى غالم ابن ست وسنني  مات معاذ يف خالفة عمر بن اخلطاب وقتل عمر 



يلى سنة سبع عشرة والذي قاله الترمذي واضح فإن البخاري ذكر ما يدل على أن مولد عبد الرمحن بن أيب ل
وذكر غري واحد أن معاذ بن جبل تويف يف طاعون عمواس سنة مثان عشرة وقيل سنة سبع عشرة وقد روى 

  النسائي هذا احلديث عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب بن كعب وهذا متصل واهللا أعلم 
فأغضبه فقام فتوضأ فقال  وعن أيب وائل القاص قال دخلنا على عروة بن حممد السعدي فكلمه رجل -  ٤١٧٢

  حدثين أيب عن جدي عطية رضي اهللا عنه قال قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإمنا تطفأ النار باملاء فإذا 
  غضب أحدكم فليتوضأ 

  رواه أبو داود 
  الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر  - ١١

عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقاطعوا وال تدابروا وال  -  ٤١٧٣
  تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 

يان رواه مالك والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ورواه مسلم أخصر منه والطرباين وزاد فيه يلتق
  فيعرض هذا ويعرض هذا وخريهم الذي يبدأ بالسالم والذي يبدأ بالسالم يسبق إىل اجلنة 

  قال مالك وال أحسب التدابر إال اإلعراض عن املسلم يدبر عنه بوجهه 
وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه  -  ٤١٧٤

  ل يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ بالسالم فوق ثالث ليا
  رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه  -  ٤١٧٥
  فوق ثالث فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار 

  والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم رواه أبو داود 

ويف رواية أليب داود قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال حيل ملؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثالث فإن مرت به ثالث 
فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السالم فقد اشتركا يف األجر وإن مل يرد عليه فقد باء باإلمث وخرج املسلم من 

  اهلجرة 
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يكون ملسلم أن يهجر مسلما  -  ٤١٧٧

  فوق ثالثة أيام فإذا لقيه سلم عليه ثالث مرات كل ذلك ال يرد عليه فقد باء بإمثه 
  رواه أبو داود 

سلم ال حيل ملسلم أن يهجر  وعن هشام بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و -  ٤١٧٨
مسلما فوق ثالث ليال فإهنما ناكبان عن احلق ما داما على صرامهما وأوهلما يفء يكون سبقه بالفيء كفارة له 

وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سالمه ردت عليه املالئكة ورد على اآلخر الشيطان فإن ماتا على صرامهما مل 
  يدخال اجلنة مجيعا أبدا 

ورواته حمتج هبم يف الصحيح وأبو يعلى والطرباين وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال مل يدخال اجلنة رواه أمحد 



  ومل جيتمعا يف اجلنة 
رواه أبو بكر بن أيب شيبة إال أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيل أن يصطرما فوق ثالث فإن 

يهما بدأ صاحبه كفرت ذنوبه وإن هو سلم فلم يرد عليه ومل يقبل اصطرما فوق ثالث مل جيتمعا يف اجلنة أبدا وأ
  سالمه رد عليه امللك ورد على ذلك الشيطان 

ال حتل اهلجرة فوق ثالثة  -  ٤١٧٩ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 يرد برىء هذا من اإلمث وباء به اآلخر وأحسبه أيام فإن التقيا فسلم أحدمها فرد اآلخر اشتركا يف األجر وإن مل

  قال وإن ماتا ومها متهاجران ال جيتمعان يف اجلنة 
  رواه الطرباين يف األوسط واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد 

وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تدابروا وال تقاطعوا  -  ٤١٨٠
  اد اهللا إخوانا هجر املؤمنني ثالثا فإن تكلما وإال أعرض اهللا عز و جل عنهما وكونوا عب

  حىت يتكلما 
  رواه الطرباين ورواته ثقات إال عبد اهللا بن عبد العزيز الليثي 

وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من هجر أخاه فوق  -  ٤١٨١
  إال أن يتداركه اهللا برمحته ثالث فهو يف النار 

  رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح 
وعن أيب حراش حدرد بن أيب حدرد األسلمي رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم  -  ٤١٨٢

  يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه 
  رواه أبو داود والبيهقي 

صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده  وعن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت النيب -  ٤١٨٣
  املصلون يف جزيرة العرب ولكن يف التحريش بينهم 

  رواه مسلم 
  التحريش هو اإلغراء وتغيري القلوب والتقاطع 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال ال يتهاجر الرجالن قد دخال يف اإلسالم إال خرج  -  ٤١٨٤
يه أحدمها منه ح   ىت يرجع إىل ما خرج منه ورجوعه أن يأتيه فيسلم عل

  رواه الطرباين موقوفا بإسناد جيد 
  حنه 

سلم لو أن رجلني دخال يف اإلسالم  -  ٤١٨٥ وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  فاهتجرا لكان أحدمها خارجا عن اإلسالم حىت يرجع يعين الظامل منهما 

  ورواته رواة الصحيح  رواه البزار
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعرض األعمال يف كل اثنني  -  ٤١٨٦

ومخيس فيغفر اهللا عز و جل يف ذلك اليوم لكل امرىء ال يشرك باهللا شيئا إال امرؤ كانت بينه وبني أخيه شحناء 



  فيقول اتركوا هذين حىت يصطلحا 
  الك ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه رواه م
سلم قال تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني واخلميس  -  ٤١٨٧ ويف رواية ملسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  فيغفر لكل عبد ال يشرك باهللا شيئا إال رجل كان بينه وبني أخيه شحناء فيقال 

  هذين حىت يصطلحا أنظروا هذين حىت يصطلحا أنظروا هذين حىت يصطلحا أنظروا 
ورواه الطرباين ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تنسخ دواوين أهل األرض يف دواوين  -  ٤١٨٨

  أهل السماء يف كل اثنني ومخيس فيغفر لكل مسلم ال يشرك باهللا شيئا إال رجل بينه وبني أخيه شحناء 
هللا فليس من هذا بشيء فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم هجر بعض نسائه أربعني قال أبو داود إذا كانت اهلجرة 

  يوما وابن عمر هجر ابنا له إىل أن مات 
  انتهى 
  حنه 

وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تعرض األعمال يوم االثنني  -  ٤١٨٩
  عليه ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حىت يتوبوا واخلميس فمن مستغفر فيغفر له ومن تائب فيتاب 

  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات 
  الضغائن بالضاد والغني املعجمتني هي األحقاد 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يطلع اهللا إىل مجيع خلقه ليلة  -  ٤١٩٠
   ملشرك أو مشاحن النصف من شعبان فيغفر جلميع خلقه إال

رواه الطرباين يف األوسط وابن حبان يف صحيحه والبيهقي ورواه ابن ماجه بلفظه من حديث أيب موسى 
  األشعري والبزار والبيهقي من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه بنحوه بإسناد ال بأس به 

هللا عليه و سلم فوضع عنه ثوبيه وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت دخل علي رسول اهللا صلى ا -  ٤١٩١
ام فلبسهما فأخذتين غرية شديدة ظننت أنه يأيت بعض صوحيبايت فخرجت أتبعه فأدركته بالبقيع  مث مل يستتم أن ق

بقيع الغرقد يستغفر للمؤمنني واملؤمنات والشهداء فقلت بأيب وأمي أنت يف حاجة ربك وأنا يف حاجة الدنيا 
ا هذا النفس يا عائشة  فانصرفت فدخلت حجريت ويل نفس عال وحلقين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال م

قلت بأيب وأمي أتيتين فوضعت عنك ثوبيك مث مل تستتم أن قمت فلبستهما فأخذتين غرية شديدة ظننت أنك 
  تأيت بعض صوحيبايت حىت رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع 

ورسوله أتاين جربيل عليه السالم فقال هذه ليلة النصف من فقال يا عائشة أكنت ختافني أن حييف اهللا عليك 
شعبان وهللا فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ال ينظر اهللا فيها إىل مشرك وال مشاحن وال إىل قاطع 

  رحم وال إىل مسبل وال إىل عاق لوالديه وال إىل مدمن مخر 
ام هذه الليلة  قال مث وضع عنه ثوبيه فقال يل يا عائشة أتأذنني يل   يف قي

قلت بأيب وأمي فقام فسجد ليال طويال حىت ظننت أنه قد قبض فقمت ألتمسه ووضعت يدي على باطن قدميه 
فتحرك ففرحت ومسعته يقول يف سجوده أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك 



ح ذكرهتن له فقال يا عائشة تعلميهن جل وجهك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلما أصب
  فقلت نعم فقال تعلميهن وعلميهن فإن جربيل عليه السالم علمنيهن وأمرين أن أرددهن يف السجود 

  رواه البيهقي 
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يطلع اهللا عز و جل  -  ٤١٩٢

  شعبان فيغفر لعباده إال اثنني مشاحن وقاتل نفس إىل خلقه ليلة النصف من 
  رواه أمحد بإسناد لني 

وعن مكحول عن كثري بن مرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف ليلة النصف من شعبان يغفر  -  ٤١٩٣
  اهللا عز و جل ألهل األرض إال مشرك أو مشاحن 

  رواه البيهقي وقال هذا مرسل جيد 
واه الطرباين والبيهقي أيضا عن مكحول عن أيب ثعلبة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا قال احلافظ ور -  ٤١٩٤

عليه و سلم قال يطلع اهللا إىل عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنني وميهل الكافرين ويدع أهل احلقد 
  حبقدهم حىت يدعوه 

  قال البيهقي وهو أيضا بني مكحول وأيب ثعلبة مرسل جيد 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث من مل يكن فيه  -  ٤١٩٥

ال يشرك باهللا شيئا ومل يكن ساحرا يتبع السحرة  ا سوى ذلك ملن يشاء من مات  واحدة منهن فإن اهللا يغفر له م
  ومل حيقد على أخيه 

  سليم  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط من رواية ليث بن أيب
سلم من  -  ٤١٩٦ وعن العالء بن احلارث أن عائشة رضي اهللا عنها قالت قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

الليل فصلى فأطال السجود حىت ظننت أنه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حىت حركت إهبامه فتحرك فرجع 
  فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صالته قال يا عائشة أو 

ال واهللا يا رسول اهللا ولكين ظننت أنك يا محرياء أظ ننت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد خاس بك قلت 
  قبضت لطول سجودك فقال أتدرين أي ليلة هذه قلت اهللا ورسوله أعلم 

يغفر  قال هذه ليلة النصف من شعبان إن اهللا عز و جل يطلع على عباده يف ليلة النصف من شعبان ف
  رمحني ويؤخر أهل احلقد كما هم للمستغفرين ويرحم املست

  رواه البيهقي أيضا وقال هذا مرسل جيد وحيتمل أن يكون العالء أخذه من مكحول 
  قال األزهري يقال للرجل إذا غدر بصاحبه فلم يؤته حقه قد خاس به يعين باخلاء املعجمة والسني املهملة 

عليه و سلم قال ثالثة ال ترفع صالهتم  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا -  ٤١٩٧
  فوق رؤوسهم شربا رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان 

  رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال ثالثة ال يقبل اهللا هلم صالة فذكر حنوه 
  نس الطويل إن شاء اهللا تعاىل قال احلافظ ويأيت يف باب احلسد حديث أ

  الترهيب من قوله ملسلم يا كافر  - ١٢



عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال الرجل ألخيه يا  -  ٤١٩٨
  كافر فقد باء هبا أحدمها فإن كان كما قال وإال رجعت عليه 

  ذي رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترم
دعا رجال بالكفر أو  -  ٤١٩٩ وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ومن 

  قال يا عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليه 
  رواه البخاري ومسلم يف حديث 

  حار باحلاء املهملة والراء أي رجع 
ى اهللا عليه و سلم قال من قال ألخيه يا كافر وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إن رسول اهللا صل -  ٤٢٠٠

  فقد باء هبا أحدمها 
  رواه البخاري 

ا أكفر رجل رجال إال باء  -  ٤٢٠١ وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
  أحدمها هبا إن كان كافرا وإال كفر بتكفريه 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
بة رضي اهللا عنه أن ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه أخربه أنه بايع رسول اهللا صلى اهللا وعن أيب قال -  ٤٢٠٢

حلف على ميني مبلة غري اإلسالم كاذبا  عليه و سلم حتت الشجرة وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من 
ما ال ميلك ولعن املؤمن متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في

  كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة 
رواه البخاري ومسلم ورواه أبو داود والنسائي باختصار والترمذي وصححه ولفظه أن النيب صلى اهللا عليه و 

ال ميلك والعن املؤمن كقاتله ومن  ا بكفر فهو كقاتله ومن قتل سلم قال ليس على املرء نذر فيما  قذف مؤمن
  نفسه بشيء عذب مبا قتل به نفسه يوم القيامة 

وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال الرجل  -  ٤٢٠٣
  ألخيه يا كافر فهو كقتله 
  رواه البزار ورواته ثقات 

ا كان أو دابة وغريمها وبعض ما جاء يف النهي عن سب الديك الترهيب من السباب واللعن ال سيما ملعني  آدمي
  والربغوث والريح والترهيب من قذف احملصنة واململوك 

  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املستبان ما قاال فعلى  -  ٤٢٠٤

  البادىء منهما حىت يتعدى املظلوم 
  الترمذي رواه مسلم وأبو داود و

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سباب املسلم فسوق  -  ٤٢٠٥
  وقتاله كفر 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 



  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما رفعه قال سباب املسلم كاملشرف على اهللكة  -  ٤٢٠٦
  سناد جيد رواه البزار بإ

دوين أعلي من بأس أن  -  ٤٢٠٧ وعن عياض بن مجان رضي اهللا عنه قال قلت يا نيب اهللا الرجل يشتمين وهو 
  أنتصر منه قال املستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
ا من  -  ٤٢٠٨ مسلمني إال وبينهما وعن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

  ستر من اهللا عز و جل فإذا قال أحدمها لصاحبه كلمة هجر خرق ستر اهللا 
  رواه البيهقي هكذا مرفوعا وقال الصواب موقوف 

  اهلجر بضم اهلاء وسكون اجليم هو رديء الكالم وفحشه 
ال يقول شيئا إال  وعن أيب جري جابر بن سليم رضي اهللا عنه قال رأيت رجال يصدر الناس عن رأيه -  ٤٢٠٩

  صدروا عنه 
  قلت من هذا قالوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قلت عليك السالم يا رسول اهللا قال ال تقل عليك السالم عليك السالم حتية امليت قل السالم عليك 
سنة قال قلت أنت رسول اهللا قال أنا رسول اهللا الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام 

  فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فالة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك 
  قال قلت اعهد إيل 

  قال ال تسنب أحدا فما سببت بعده حرا وال عبدا وال بعريا وال شاة 
قال وال حتقرن شيئا من املعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من املعروف وارفع إزارك 

  نصف الساق فإن  إىل

أبيت فإىل الكعبني وإياك وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة وإن اهللا ال حيب املخيلة وإن امرؤ شتمك وعريك مبا 
  يعلم فيك فال تعريه مبا تعلم فيه فإمنا وبال ذلك عليه 

را يف رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان يف صحيحه والنسائي خمتص
رواية البن حبان حنوه وقال فيه وإن امرؤ عريك بشيء يعلمه فيك فال تعريه بشيء تعلمه فيه ودعه يكون وباله 

  عليه وأجره لك وال تسنب شيئا 
  قال فما سببت بعد ذلك دابة وال إنسانا 

  السنة هي العام املقحط الذي مل تنبت فيه األرض سواء نزل غيث أو مل ينزل 
  امليم وكسر اخلاء املعجمة من االختيال وهو الكرب واستحقار الناس املخيلة بفتح 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من أكرب  -  ٤٢١٠
  الكبائر أن يلعن الرجل والديه 

  ب أمه فيسب أمه قيل يا رسول اهللا وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويس
  رواه البخاري وغريه 



سلم قال ال ينبغي لصديق أن يكون  -  ٤٢١١ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  لعانا 

  رواه مسلم وغريه واحلاكم وصححه ولفظه قال ال جيتمع أن تكونوا لعانني صديقني 
رقيقه وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت مر النيب  -  ٤٢١٢ سلم بأيب بكر وهو يلعن بعض  صلى اهللا عليه و 

  فالتفت إليه وقال لعانني وصديقني كال ورب الكعبة فعتق أبو بكر رضي اهللا عنه يومئذ بعض رقيقه 
  قال مث جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ال أعود 

  رواه البيهقي 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يكون اللعانون شفعاء وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول  -  ٤٢١٣

  وال شهداء يوم القيامة 
  رواه مسلم وأبو داود مل يقل يوم القيامة 

سلم ال يكون املؤمن لعانا    وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

  ضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أوصين قال أوصيك أال تكون لعانا وعن جرموذ اجلهين ر -  ٤٢١٥
رواه الطرباين من رواية عبيد بن هوذة عن جرموذ وقد صححها ابن أيب حامت وتكلم فيها غريه ورواته ثقات 

  ورواه أمحد فأدخل بينهما رجال مل يسم 
اهللا عليه و سلم ال تالعنوا بلعنة اهللا  وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى -  ٤٢١٦

  وال بغضبه وال بالنار 
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح واحلاكم وقال صحيح اإلسناد رووه كلهم من رواية 

  احلسن البصري عن مسرة واختلف يف مساعه منه 
عليه و سلم من حلف على ميني وعن ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٤٢١٧

  مبلة غري اإلسالم كاذبا متعمدا فهو كما قال 
  ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما ال ميلك ولعن املؤمن كقتله 

  رواه البخاري ومسلم وتقدم 
أينا أن قد أتى بابا من وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه ر -  ٤٢١٨
  الكبائر 

  رواه الطرباين بإسناد جيد 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن العبد إذا لعن شيئا  -  ٤٢١٩

اال صعدت اللعنة إىل السماء فتغلق أبواب السماء دوهنا مث هتبط إىل األرض فتغلق أبواهبا دوهنا مث تأخذ ميينا ومش
  فإن مل جتد مساغا رجعت إىل الذي لعن فإن كان أهال وإال رجعت إىل قائلها 

  رواه أبو داود 



وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اللعنة  -  ٤٢٢٠
  إذا وجهت إىل من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيال أو وجدت فيه مسلكا وإال 

  قالت يا رب وجهت إىل فالن فلم أجد فيه مسلكا ومل أجد عليه سبيال فيقال هلا ارجعي من حيث جئت 
  رواه أمحد وفيه قصة وإسناده جيد إن شاء اهللا تعاىل 

وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض أسفاره  -  ٤٢٢١
اقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال خذوا ما وامرأة من األنصار على ن

إهنا ملعونة    عليها ودعوها ف
  قال عمران فكأين أراها اآلن متشي يف الناس ما يعرض هلا أحد 

  رواه مسلم وغريه 
النيب صلى  وعن أنس رضي اهللا عنه قال سار رجل مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فلعن بعريه فقال -  ٤٢٢٢

سلم يا عبد اهللا ال تسر معنا على بعري ملعون    اهللا عليه و 
  رواه أبو يعلى وابن أيب الدنيا بإسناد جيد 

سلم يف سفر يسري فلعن رجل  -  ٤٢٢٣ وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  د أجيب فيها ناقة فقال أين صاحب الناقة فقال الرجل أنا فقال أخرها فق

  رواه أمحد بإسناد جيد 
وعن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوا الديك  -  ٤٢٢٤

  فإنه يوقظ للصالة 
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال فإنه يدعو للصالة ورواه النسائي مسندا ومرسال 

 بن مسعود رضي اهللا عنه أن ديكا صرخ عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسبه وعن عبد اهللا -  ٤٢٢٥
  رجل فنهى عن سب الديك 

  رواه البزار بإسناد ال بأس به والطرباين إال أنه قال فيه قال ال تلعنه وال تسبه فإنه يدعو إىل الصالة 
ا من النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال وعن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن ديكا صرخ قريب -  ٤٢٢٦

  رجل اللهم العنه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مه كال إنه يدعو إىل الصالة 
  رواه البزار ورواته رواة الصحيح إال عباد بن منصور 

النيب  وعن أنس رضي اهللا عنه قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلدغت رجال برغوث فلعنها فقال
سلم ال تلعنها فإهنا نبهت نبيا من األنبياء للصالة    صلى اهللا عليه و 

  رواه أبو يعلى واللفظ له والبزار إال أنه قال ال تسبه فإنه أيقظ نبيا من األنبياء لصالة الصبح 
ل اهللا ورواته رواة الصحيح إال سويد بن إبراهيم ورواه الطرباين يف األوسط ولفظه ذكرت الرباغيث عند رسو

سلم فقال إهنا توقظ للصالة    صلى اهللا عليه و 
  ورواة الطرباين ثقات إال سعيد بن بشري 

وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال نزلنا منزال فآذتنا الرباغيث فسببناها فقال رسول  -  ٤٢٢٨



  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوها فنعمت الدابة فإهنا أيقظتكم لذكر اهللا 
  رواه الطرباين يف األوسط 

ال  -  ٤٢٢٩ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رجال لعن الريح عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  تلعن الريح فإهنا مأمورة من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه 

لم أحدا أسنده غري بشر بن رواه أبو داود والترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث غريب ال نع
  عمر 

  قال احلافظ وبشر هذا ثقة احتج به البخاري ومسلم وغريمها وال أعلم فيه جرحا 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجتنبوا السبع املوبقات  -  ٤٢٣٠

يت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال قالوا يا رسول اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس ال
  اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات 

  رواه البخاري ومسلم 
ويف كتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي كتبه إىل أهل اليمن قال وإن أكرب الكبائر عند اهللا يوم  -  ٤٢٣١

ؤمنة بغري احلق والفرار يف سبيل اهللا يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي القيامة اإلشراك باهللا وقتل النفس امل
  احملصنة وتعلم السحر احلديث 

  رواه ابن حبان يف 

  صحيحه من حديث أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
يء ليس فيه وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ذكر امرأ بش -  ٤٢٣٢

  ليعيبه به حبسه اهللا يف نار جهنم حىت يأيت بنفاد ما قال فيه 
  رواه الطرباين بإسناد جيد ويأيت هو وغريه يف الغيبة إن شاء اهللا تعاىل 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قذف مملوكه  -  ٤٢٣٣
  القيامة إال أن يكون كما قال  بالزنا يقام عليه احلد يوم

  رواه البخاري ومسلم والترمذي وتقدم لفظه يف الشفقة 
وعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أنه زار عمة له فدعت له بطعام فأبطأت اجلارية فقالت أال  -  ٤٢٣٤

هللا فقال إين تستعجلي يا زانية فقال عمرو سبحان اهللا لقد قلت عظيما هل اطلعت منها على زنا قالت ال وا
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدهتا يا زانية ومل تطلع منها على 

  زنا جلدهتا وليدهتا يوم القيامة ألنه ال حد هلن يف الدنيا 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  دم يف الشفقة أحاديث من هذا الباب مل نعدها هنا قال احلافظ كيف وعبد امللك بن هارون متروك متهم وتق
  الترهيب من سب الدهر  - ١٤

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا تعاىل يسب بنو آدم  -  ٤٢٣٥
  الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار 



  ما ويف رواية أقلب ليله وهناره وإذا شئت قبضته -  ٤٢٣٦
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

  ويف رواية ملسلم ال يسب أحدكم الدهر فإن اهللا هو الدهر 
  ويف رواية البخاري ال تسموا العنب الكرم وال تقولوا خيبة الدهر فإن اهللا هو الدهر  -  ٤٢٣٨
سلم قال اهللا عز و جل يؤذ -  ٤٢٣٩ يين ابن آدم وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يقول يا خيبة الدهر فال يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإين أنا الدهر أقلب ليله وهناره 
  رواه أبو دواد واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

ورواه مالك خمتصرا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن اهللا  -  ٤٢٤٠
  هو الدهر 
رواية للحاكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا استقرضت عبدي فلم يقرضين  ويف -  ٤٢٤١

  وشتمين عبدي وهو ال يدري يقول وادهراه وادهراه وأنا الدهر 
ال تسبوا  قال احلاكم صحيح على شرط مسلم ورواه البيهقي ولفظه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ل أنا الدهر األيام والليايل أجددها وأبليها وآيت مبلوك بعد ملوك الدهر قال اهللا عز و ج
قال احلافظ ومعىن احلديث أن العرب كانت إذا أنزلت بأحدهم نازلة وأصابته مصيبة أو مكروه يسب الدهر 
ن اعتقادا منهم أن الذي أصابه فعل الدهر كما كانت العرب تستمطر باألنواء وتقول مطرنا بنوء كذا اعتقادا أ

فعل ذلك فعل األنواء فكان هذا كاللعن للفاعل وال فاعل لكل شيء إال اهللا تعاىل خالق كل شيء وفعله فنهاهم 
النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك وكان أبو داود ينكر رواية أهل احلديث وأنا الدهر بضم الراء ويقول لو 

ه وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بفتح راء الدهر كان كذلك كان الدهر امسا من أمساء اهللا عز و جل وكان يروي
على الظرف معناه أنا طول الدهر والزمان أقلب الليل والنهار ورجح هذا بعضهم ورواية من قال فإن اهللا هو 

  الدهر يرد هذا اجلمهور على ضم الراء واهللا أعلم 

  حا الترهيب من ترويع املسلم ومن اإلشارة إليه بسالح وحنوه جادا أو ماز
عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال حدثنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم أهنم كانوا يسريون مع  -  ٤٢٤٢

النيب صلى اهللا عليه و سلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إىل حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم ال حيل ملسلم أن يروع مسلما 

  رواه أبو داود 
وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسري فخفق  -  ٤٢٤٣

رجل على راحلته فأخذ رجل سهما من كنانته فانتبه الرجل ففزع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيل 
  لرجل أن يروع مسلما 

بزار من حديث ابن عمر خمتصرا ال حيل ملسلم أو مؤمن أن يروع رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات ورواه ال
  مسلما 

  خفق الرجل إذا نعس 



وعن عبد اهللا بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا يقول ال  -  ٤٢٤٤
  يأخذن أحدكم متاع أخيه العبا وال جادا 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

ي عن عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه أن رجال أخذ نعل رجل فغيبها وهو ميزح فذكر ذلك ورو -  ٤٢٤٥
لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تروعوا املسلم فإن روعة املسلم ظلم 

  عظيم 
  رواه البزار والطرباين وأبو الشيخ ابن حبان يف كتاب التوبيخ 

أيب احلسن وكان عقبيا بدريا رضي اهللا عنه قال كنا جلوسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وروي عن  -  ٤٢٤٦
ا رأينامها فقال  و سلم فقام رجل ونسي نعليه فأخذمها رجل فوضعهما حتته فرجع الرجل فقال نعلي فقال القوم م

  روعة املؤمن مرتني أو ثالثا هو ذه فقال فكيف بروعة املؤمن فقال يا رسول اهللا إمنا صنعته العبا فقال فكيف ب
  رواه الطرباين 

وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أخاف مؤمنا كان 
  حقا على اهللا أن ال يؤمنه من أفزاع يوم القيامة 

  رواه الطرباين 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نظر إىل وروي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسو -  ٤٢٤٨

  مسلم نظرة خييفه فيها بغري حق أخافه اهللا يوم القيامة 
  رواه الطرباين ورواه أبو الشيخ من حديث أيب هريرة 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يشري أحدكم إىل أخيه  -  ٤٢٤٩
  عل الشيطان ينزع يف يده فيقع يف حفرة من النار بالسالح فإنه ال يدري ل
  رواه البخاري ومسلم 

ينزع بالعني املهملة وكسر الراء أي يرمي وروي باملعجمة مع فتح الزاي ومعناه أيضا يرمي ويفسد وأصل 
  النزع الطعن والفساد 

أخيه حبديدة فإن املالئكة  وعنه رضي اهللا عنه قال قال أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم من أشار إىل -  ٤٢٥٠
  تلعنه حىت ينتهي وإن كان أخاه ألبيه وأمه 

  رواه مسلم 
وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تواجه املسلمان بسيفيهما  -  ٤٢٥١

  فالقاتل واملقتول يف النار 
سالح فهما على حرف جهنم فإذا قتل أحدمها ويف رواية إذا املسلمان محل أحدمها على أخيه ال -  ٤٢٥٢

  صاحبه دخالها مجيعا 
ا أو قيل يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال املقتول قال إنه قد أراد قتل صاحبه    قال فقلن

  رواه البخاري ومسلم 



وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سباب املؤمن فسوق  -  ٤٢٥٣
  له كفر وقتا

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي واألحاديث من هذا النوع كثرية وتقدم بعضها 

  الترغيب يف اإلصالح بني الناس 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل سالمى من الناس عليه  -  ٤٢٥٤

دقة ويعني الرجل يف دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بني االثنني ص
  متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة ميشيها إىل الصالة صدقة ومييط األذى عن الطريق صدقة 

  رواه البخاري ومسلم 
  يعدل بني االثنني أي يصلح بينهما بالعدل 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم بأفضل من وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول  -  ٤٢٥٥
  درجة الصيام والصالة قالوا بلى قال إصالح ذات البني فإن فساد ذات البني هي احلالقة 

  رواه أبو داود والترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث صحيح 
  ل حتلق الشعر ولكن حتلق الدين قال ويروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال هي احلالقة ال أقو

  انتهى 
بن أيب معيط رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مل يكذب  -  ٤٢٥٦ وعن أم كلثوم بنت عقبة 

  من منى بني اثنني ليصلح 
  ويف رواية ليس بالكاذب من أصلح بني الناس فقال خريا أو منى خريا  -  ٤٢٥٧

  رواه أبو داود 
ال منيت احلديث بتخفيف امليم إذا بلغته على وجه اإلصالح وبتشديدها إذا كان على وجه وقال احلافظ يق

  إفساد ذات البني 
  كذا ذكر ذلك أبو عبيد وابن قتيبة واألصمعي واجلوهري وغريهم 

  وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما عمل شيء أفضل  -  ٤٢٥٨

  وإصالح ذات البني وخلق جائر بني املسلمني  من الصالة
  رواه األصبهاين 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل الصدقة  -  ٤٢٥٩
  إصالح ذات البني 

  رداء املتقدم رواه الطرباين والبزار ويف إسناده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم وحديثه هذا حسن حلديث أيب الد
سلم قال أليب أيوب أال أدلك على جتارة  -  ٤٢٦٠ وروي عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و 

  قال بلى 
  قال صل بني الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا 

  رواه البزار والطرباين 



اس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا وعنده أال أدلك على عمل يرضاه اهللا ورسوله قال بلى قال صل بني الن
  تباعدوا 

  رواه الطرباين 
  وعنده أال أدلك على عمل يرضاه اهللا ورسوله قال بلى فذكره 

ورواه الطرباين أيضا واألصبهاين عن أيب أيوب قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا  -  ٤٢٦١
   الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا أيوب أال أدلك على صدقة حيبها اهللا ورسوله تصلح بني

لفظ الطرباين ولفظ األصبهاين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أدلك على صدقة حيب اهللا موضعها 
  قلت بأيب أنت وأمي قال تصلح بني الناس فإهنا صدقة حيب اهللا موضعها 

من أصلح بني الناس أصلح اهللا وروي عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٤٢٦٢
  أمره وأعطاه بكل كلمة تكلم هبا عتق رقبة ورجع مغفورا له ما تقدم من ذنبه 

  رواه األصبهاين وهو حديث غريب جدا 
  الترهيب أن يعتذر إىل املرء أخوه فال يقبل عذره  - ١٧

عن نساء الناس تعف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عفوا  -  ٤٢٦٣
نساؤكم وبروا آباءكم تربكم أبناؤكم ومن أتاه أخوه متنصال فليقبل ذلك حمقا كان أو مبطال فإن مل يفعل مل يرد 

  علي احلوض 
  رواه احلاكم من رواية سويد عن قتادة عن أيب رافع عنه وقال صحيح اإلسناد 

  قال احلافظ بل سويد هذا هو ابن عبد العزيز واه 
  رباين وغريه صدره دون قوله ومن أتاه أخوه وروى الط

  إىل آخره من حديث ابن عمر بإسناد حسن 
  التنصل االعتذار 

وعن جودان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اعتذر إىل أخيه املسلم فلم  -  ٤٢٦٤
ا على صاحب مكس    يقبل منه كان عليه م

  ن ماجه بإسنادين جيدين إال أنه قال كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس رواه أبو داود يف املراسيل واب
ورواه الطرباين يف األوسط من حديث جابر بن عبد اهللا ولفظه قال من اعتذر إىل أخيه فلم يقبل عذره كان عليه 

  مثل خطيئة صاحب مكس 
  قال أبو الزبري واملكاس العشار 

  ليه و سلم من تنصل إليه فلم يقبل مل يرد علي احلوض ويف رواية قال رسول اهللا صلى اهللا ع -  ٤٢٦٥
  قال احلافظ روي عن مجاعة من الصحابة وحديث جودان أصح وجودان خمتلف يف صحبته ومل ينسب 

وروي عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عفوا تعف نساؤكم  -  ٤٢٦٦
  ر إىل أخيه املسلم فلم يقبل عذره مل يرد علي احلوض وبروا آباءكم تربكم أبناؤكم ومن اعتذ

  رواه الطرباين يف األوسط 



سلم أال أنبئكم  -  ٤٢٦٧ وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
 بشراركم قالوا بلى إن شئت يا رسول اهللا قال إن شراركم الذي ينزل وحده وجيلد عبده ومينع رفده أفال

  أنبئكم بشر من ذلك قالوا بلى إن شئت يا رسول اهللا 
  قال من يبغض الناس ويبغضونه قال أفال أنبئكم بشر من ذلك قالوا بلى إن شئت يا رسول اهللا 

  قال الذين ال يقيلون عثرة وال يقبلون معذرة وال يغتفرون ذنبا 
  قال أفال أنبئكم بشر من ذلك قالوا بلى يا رسول اهللا 

ال    يرجى خريه وال يؤمن شره قال من 
  رواه الطرباين وغريه 

  الترهيب من النميمة 
سلم ال يدخل اجلنة منام  -  ٤٢٦٨   عن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ويف رواية قتات 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 

الذي يكون مع مجاعة يتحدثون حديثا فينم عليهم والقتات قال احلافظ القتات والنمام مبعىن واحد وقيل النمام 
  الذي يتسمع عليهم وهم ال يعلمون مث ينم 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بقربين يعذبان فقال إهنما  -  ٤٢٦٩
وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله يعذبان وما يعذبان يف كبري بلى إنه كبري أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة 

  احلديث 
  رواه البخاري 

  واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه ابن خزمية يف صحيحه بنحوه 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف يوم شديد احلر حنو بقيع الغرقد  -  ٤٢٧٠

  ميشون خلفه قال فكان الناس 
قال فلما مسع صوت النعال وقر ذلك يف نفسه فجلس حىت قدمهم أمامه لئال يقع يف نفسه شيء من الكرب فلما 
دفنتم اليوم  سلم فقال من  مر ببقيع الغرقد إذا بقربين قد دفنوا فيهما رجلني قال فوقف النيب صلى اهللا عليه و 

  ههنا قالوا فالن وفالن 
ذاك قال أما أحدمها فكان ال يتنزه من البول وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة وأخذ جريدة قالوا يا نيب اهللا وما 

  رطبة فشقها مث جعلها على القرب 
  قالوا يا نيب اهللا مل فعلت هذا قال ليخففن عنهما 

كم يف قالوا يا نيب اهللا حىت مىت مها يعذبان قال غيب ال يعلمه إال اهللا عز و جل ولوال متزع قلوبكم وتزيد
  احلديث لسمعتم ما أمسع 

  رواه أمحد من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه 



وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول النميمة والشتيمة 
  واحلمية يف النار 

  ويف لفظ إن النميمة واحلقد يف النار ال جيتمعان يف قلب مسلم  -  ٤٢٧٢
  لطرباين رواه ا
سلم يقول أال إن الكذب يسود  -  ٤٢٧٣ وعن أيب برزة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  الوجه والنميمة من عذاب القرب 
  رواه أبو يعلى والطرباين وابن حبان يف صحيحه والبيهقي 

  قال احلافظ رووه كلهم من طريق زياد بن املنذر عن نافع بن احلارث عنه 
  ياد هذا هو أبو اجلارود الكويف األعمى تنسب إليه اجلارودية من الروافض وز

  ونافع هو نفيع أبو داود األعمى أيضا وكالمها متروك متهم بالوضع 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كنا منشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمررنا على قربين  -  ٤٢٧٤

ا أمسع فقلنا فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغ ري حىت رعد كم قميصه فقلنا ما لك يا رسول اهللا فقال أما تستمعون م
  وما ذاك يا نيب اهللا قال هذان رجالن يعذبان يف قبورمها عذابا شديدا يف ذنب هني 

قلنا فيم ذاك قال كان أحدمها ال يستنزه من البول وكان اآلخر يؤذي الناس بلسانه وميشي بينهم بالنميمة فدعا 
  ريدتني من جرائد النخل فجعل يف كل قرب واحدة جب

ا دامتا رطبتني    قلنا وهل ينفعهم ذلك قال نعم خيفف عنهما م
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

قوله يف ذنب هني أي هني عندمها ويف ظنهما ال أنه هني يف نفس األمر فقد تقدم يف حديث ابن عباس قوله صلى 
سلم بلى إنه كبري وقد   أمجعت األمة على حترمي النميمة وأهنا من أعظم الذنوب عند اهللا تعاىل  اهللا عليه و 

ذو حسد  -  ٤٢٧٥ وروي عن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس مين 
منات بغري ما وال منيمة وال كهانة وال أنا منه مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذين يؤذون املؤمنني واملؤ

   ٨٥اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإمثا مبينا األحزاب 
  رواه الطرباين 

وعن عبد الرمحن بن غنم يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم خيار عباد اهللا الذين إذا رؤوا ذكر اهللا وشرار عباد 
  اهللا املشاؤون بالنميمة املفرقون بني األحبة الباغون للربآء العنت 

محد عن شهر عنه وبقية إسناده حمتج هبم يف الصحيح ورواه أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب الدنيا عن شهر رواه أ
عن أمساء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أهنما قاال املفسدون بني األحبة والطرباين من حديث عبادة عن 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و  النيب صلى اهللا عليه و سلم وابن أيب الدنيا أيضا يف كتاب الصمت
  سلم وحديث عبد الرمحن أصح وقد قيل له إن له صحبة 

وعن العالء بن احلارث رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهلمازون واللمازون  -  ٤٢٧٧
  واملشاؤون بالنميمة الباغون للربآء العنت حيشرهم اهللا يف وجوه الكالب 



  أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب التوبيخ معضال هكذا  رواه
وتقدم يف باب اإلصالح حديث أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال أخربكم بأفضل من درجة 

  الصيام والصالة والصدقة قالوا بلى 
  قال إصالح ذات البني فإن فساد ذات البني هي احلالقة 

سلم أنه رواه أبو داود وابن حبان يف  صحيحه والترمذي وصححه مث قال ويروى عن النيب صلى اهللا عليه و 
  قال هي احلالقة ال أقول حتلق الشعر ولكن أقول حتلق الدين 

  الترهيب من الغيبة والبهت وبياهنما والترغيب يف ردمها 
حجة الوداع إن  عن أيب بكرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف خطبته يف -  ٤٢٧٨

  دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال هل بلغت 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كل املسلم على املسلم حرام دمه 
  وعرضه وماله 

  مذي يف حديث رواه مسلم والتر
وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الربا اثنان وسبعون  -  ٤٢٨٠

  بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أرىب الربا استطالة الرجل يف عرض أخيه 
  رواه الطرباين يف األوسط من رواية عمر بن راشد 

سلم فذكر أمر وروي عن أنس بن مالك  -  ٤٢٨١ رضي اهللا عنه قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
الربا وعظم شأنه وقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند اهللا يف اخلطيئة من ست وثالثني زنية يزنيها 

  الرجل وإن أرىب الربا عرض الرجل املسلم 
  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب ذم الغيبة 

سلم قال إن الربا نيف وسبعون وروي ع -  ٤٢٨٢ ن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و 
بابا أهوهنن بابا من الربا مثل من أتى أمه يف اإلسالم ودرهم من الربا أشد من مخس وثالثني زنية وأشد الربا 

  وأرىب الربا وأخبث الربا انتهاك عرض املسلم وانتهاك حرمته 
  ا والبيهقي وروى الطرباين منه ذكر الربا يف حديث تقدم رواه ابن أيب الدني

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أرىب الربا استطالة املرء  -  ٤٢٨٣
  يف عرض أخيه 

الرجل يف رواه البزار بإسنادين أحدمها قوي وهو يف بعض نسخ أيب داود إال أنه قال إن من الكبائر استطالة 
  عرض رجل مسلم بغري حق ومن الكبائر السبتان بالسبة 

ورواه ابن أيب الدنيا أطول منه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الربا سبعون حوبا وأيسرها كنكاح 
  الرجل أمه وإن أرىب الربا عرض الرجل املسلم 



  احلوب بضم احلاء املهملة هو اإلمث 
  اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه تدرون أرىب  وعن عائشة رضي -  ٤٢٨٤

  الربا عند اهللا قالوا اهللا ورسوله أعلم 
  قال فإن أرىب الربا عند اهللا استحالل عرض امرىء مسلم 

ا هبتانا مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملو
   ٨٥وإمثا مبينا األحزاب 

  رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح 
وعن سعيد بن زيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن من أرىب الربا االستطالة يف  -  ٤٢٨٥

  عرض املسلم بغري حق 
  رواه أبو داود 

  عليه و سلم حسبك من صفية كذا وكذا وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت للنيب صلى اهللا  -  ٤٢٨٦
  قال بعض الرواة تعين قصرية 

  فقال لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته 
  قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أن حكيت يل إنسانا وأن يل كذا وكذا 

  رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
رضي اهللا عنها أنه اعتل بعري لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر فقال النيب وعن عائشة أيضا  -  ٤٢٨٧

سلم لزينب أعطيها بعريا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و  صلى اهللا عليه و 
  سلم فهجرها ذا احلجة واحملرم وبعض صفر 
  رواه أبو داود عن مسية عنها ومسية مل تنسب 

وروي عنها رضي اهللا عنها قالت قلت المرأة مرة وأنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم إن هذه  -  ٤٢٨٨
  لطويلة الذيل فقال الفظي الفظي فلفظت بضعة من حلم 

  رواه ابن أيب الدنيا 
  الفظي معناه ارمي ما يف فمك 

  والبضعة القطعة 
ا عند النيب  -  ٤٢٨٩ صلى اهللا عليه و سلم فقام رجل فقالوا يا وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كن

رسول اهللا ما أعجز فالنا أو قالوا ما أضعف فالنا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اغتبتم صاحبكم وأكلتم 
  حلمه 

  رواه أبو يعلى والطرباين 
النا فقال رسول ولفظه أن رجال قام من عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فرأوا يف قيامه عجزا فقالوا ما أعجز ف

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكلتم أخاكم واغتبتموه 



وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أهنم ذكروا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال فقالوا ال يأكل 
  حىت يطعم وال يرحل حىت يرحل له فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اغتبتموه 

  حدثنا مبا فيه فقالوا يا رسول اهللا إمنا 
  قال حسبك إذا ذكرت أخاك مبا فيه 

  رواه األصبهاين بإسناد حسن 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقام رجل فوقع فيه  -  ٤٢٩١

  أكلت حلم أخيك  رجل من بعده فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم حتلل فقال ومما أحتلل ما أكلت حلما قال إنك
  حديث غريب رواه أبو بكر بن أيب شيبة والطرباين واللفظ له ورواته رواة الصحيح 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم الناس بصوم يوم وقال  -  ٤٢٩٢
يقول يا رسول اهللا إين ظللت ال يفطرن أحد منكم حىت آذن له فصام الناس حىت إذا أمسوا فجعل الرجل جييء ف

ظلتا  صائما فائذن يل فأفطر فيأذن له الرجل والرجل حىت جاء رجل فقال يا رسول اهللا فتاتان من أهلك 
صائمتني وإهنما يستحيان أن يأتياك فأذن هلما فليفطرا فأعرض عنه مث عاوده فأعرض عنه مث عاوده فأعرض عنه 

ا وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل حلوم الناس اذهب فمرمها إن مث عاوده فأعرض عنه فقال إهنما مل يصوم
دم فرجع إىل النيب صلى  كانتا صائمتني فليستقيئا فرجع إليهما فأخربمها فاستقاءتا فقاءت كل واحدة علقة من 

سلم فأخربه فقال والذي نفسي بيده لو بقيتا يف بطوهنما ألكلتهما النار    اهللا عليه و 
السي وابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة والبيهقي ورواه أمحد وابن أيب الدنيا أيضا والبيهقي من رواه أبو داود الطي

رواية رجل مل يسم عن عبيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنحوه إال أن أمحد قال فقال إلحدامها قيئي 
ا وصديدا وحلما حىت مألت نصف القدح مث قال لألخرى قيئي ف قاءت من قيح ودم وصديد فقاءت قيحا ودم

ا حرم اهللا عليهما  وحلم عبيط وغريه حىت مألت القدح مث قال إن هاتني صامتا عما أحل اهللا هلما وأفطرتا على م
  جلست إحدامها إىل األخرى فجعلتا تأكالن من حلوم الناس 

  وتقدم لفظ أمحد بتمامه يف الصيام 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أربعة يؤذون  وعن شفي بن ماتع األصبحي رضي اهللا عنه أن -  ٤٢٩٣
أهل النار على ما هبم من األذى يسعون ما بني احلميم واجلحيم يدعون بالويل والثبور يقول بعض أهل النار 
لبعض ما بال هؤالء قد آذونا على ما بنا من األذى قال فرجل مغلق عليه تابوت من مجر ورجل جير أمعاءه 

حا ودما ورجل يأكل حلمه فيقال لصاحب التابوت ما بال األبعد قد آذانا على ما بنا من ورجل يسيل فوه قي
ا  األذى فيقول إن األبعد قد مات ويف عنقه أموال الناس مث يقال للذي جير أمعاءه ما بال األبعد قد آذانا على م

ا بال بنا من األذى فيقول إن األبعد كان ال يبايل أين أصاب البول منه مث يقال للذ ي يسيل فوه قيحا ودما م
األبعد قد آذانا على ما بنا من األذى فيقول إن األبعد كان ينظر إىل كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفث مث يقال 

ا بال األبعد قد آذانا على ما بنا من األذى فيقول إن األبعد كان يأكل حلوم الناس بالغيبة  للذي يأكل حلمه م
  وميشي بالنميمة 

أيب الدنيا يف كتاب الصمت ويف ذم الغيبة والطرباين يف الكبري بإسناد لني وأبو نعيم وقال شفي بن ماتع  رواه بن



  خمتلف يف صحبته فقيل له صحبة 
  قال احلافظ شفي ذكره البخاري وابن حبان يف التابعني 

حلم أخيه يف الدنيا  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أكل -  ٤٢٩٤
ا كما أكلته حيا فيأكله ويكلح ويضج    قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميت

رواه أبو يعلى والطرباين وأبو الشيخ يف كتاب التوبيخ إال أنه قال يصيح بالصاد املهملة كلهم من رواية حممد بن 
  إسحاق وبقية رواة بعضهم ثقات 
يصيح كالمها مبعىن واحد كذا قال بعض أهل اللغة والظاهر أن لفظة يضج يضج بالضاد املهملة بعدها جيم و

  بالضاد املعجمة فيها زيادة إشعار مبقارنة فزع أو قلق واهللا أعلم 
  ويكلح باحلاء املهملة أي يعبس ويقبض وجهه من الكراهة 

ن يأكل الرجل من وعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه أل -  ٤٢٩٥
  هذا حىت ميأل بطنه خري له من أن يأكل حلم رجل مسلم 

  رواه أبو الشيخ ابن حبان وغريه موقوفا 
سلم فشهد  -  ٤٢٩٦   وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جاء األسلمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

عرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و على نفسه بالزنا أربع شهادات يقول أتيت امرأة حراما ويف كل ذلك ي
سلم فذكرت احلديث إىل أن قال فما تريد هبذا القول قال أريد أن تطهرين فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم أن يرجم فرجم فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجلني من األنصار يقول أحدمها لصاحبه انظر إىل 

  لم يدع نفسه حىت رجم رجم الكلب هذا الذي ستر اهللا عليه ف
سلم مث سار ساعة فمر جبيفة محار شائل برجله فقال أين فالن وفالن  قال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فقالوا حنن ذا يا رسول اهللا فقال هلما كال من جيفة هذا احلمار فقاال يا رسول اهللا غفر اهللا لك من يأكل من هذا 
 عليه و سلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه اجليفة فوالذي فقال رسول اهللا صلى اهللا

  نفسي بيده إنه اآلن يف أهنار اجلنة ينغمس فيها 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ليلة أسري بنيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونظر يف النار فإذا قوم يأكلون 
  اجليف 

من هؤالء يا جربيل قال هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ورأى رجال أمحر أزرق جدا فقال من هذا يا قال 
  جربيل قال هذا عاقر الناقة 

  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح خال قابوس بن أيب ظبيان 
م هلم أظفار وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا عرج يب مررت بقو -  ٤٢٩٧

من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤالء يا جربيل قال هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون 
  يف أعراضهم 

  رواه أبو داود وذكر أن بعضهم رواه مرسال 



وعن راشد بن سعد املقرائي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا عرج يب مررت برجال  -  ٤٢٩٨
  لودهم مبقاريض من نار فقلت من هؤالء يا جربيل قال الذين يتزينون للزنية تقرض ج

قال مث مررت جبب مننت الريح فسمعت فيه أصواتا شديدة فقلت من هؤالء يا جربيل قال نساء كن يتزين للزنية 
هلن مث مررت على نساء ورجال معلقني بثديهن فقلت من هؤالء يا جربيل فقال هؤ الء ويفعلن ما ال حيل 

   ١اللمازون واهلمازون وذلك قول اهللا عز و جل ويل لكل مهزة ملزة اهلمز 
  رواه البيهقي من رواية 
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لشريف: كتاب  احلديث ا لترهيب من  لترغيب وا   ا
بو حممد: املؤلف  ملنذري أ لقوي ا ا عبد  بن  لعظيم  ا  عبد 

بقية عن سعيد بن سنان وقال هذا مرسل وقد رويناه موصوال مث روي عن ابن جريج قال اهلمز بالعني والشدق 
  وجهك واهلمزة الذي يعيبك بالغيب  واليد واللمز باللسان قال وبلغين عن الليث أنه قال اللمزة الذي يعيبك يف

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فارتفعت ريح منتنة فقال  - ٤٢٩٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون املؤمنني 

  قات رواه أمحد وابن أيب الدنيا ورواة أمحد ث
وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال بينا أنا أماشي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو آخذ بيدي ورجل  - ٤٣٠١

على يساره فإذا حنن بقربين أمامنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري وبلى 
ريدة فكسرها نصفني فألقى على ذا القرب قطعة وعلى ذا القرب قطعة قال فأيكم يأتيين جبريدة فاستبقنا فسبقته فأتيته جب

  إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتني وما يعذبان إال يف الغيبة والبول 
  رواه أمحد وغريه بإسناد رواته ثقات 

احبه وعن يعلى بن سيابة رضي اهللا عنه أنه عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وأتى على قرب يعذب ص - ٤٣٠٢
فقال إن هذا كان يأكل حلوم الناس مث دعا جبريدة رطبة فوضعها على قربه وقال لعله أن خيفف عنه ما دامت هذه 

  رطبة 
  رواه أمحد والطرباين ورواة أمحد ثقات إال عاصم بن هبدلة 

على قربين وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقيع الغرقد فوقف  - ٤٣٠٣
  ثريني فقال أدفنتم فالنا وفالنة أو قال فالنا وفالنا قالوا نعم يا رسول اهللا 

  قال قد أقعد فالن اآلن فضرب 
مث قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إال انقطع ولقد تطاير قربه نارا ولقد صرخ صرخة 

  يج قلوبكم وتزيدكم يف احلديث لسمعتم ما أمسع مسعها اخلالئق إال الثقلني اإلنس واجلن ولوال متر
مث قالوا يا رسول اهللا وما ذنبهما قال أما فالن فإنه كان ال يستربىء من البول وأما فالن أو فالنة فإنه كان يأكل 

  حلوم الناس 
فظ وزاد فيه رواه ابن جرير الطربي من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه ورواه من هذه الطريق أمحد بغري هذا الل

  قالوا يا نيب اهللا حىت مىت مها يعذبان قال غيب ال يعلمه إال اهللا 
  وتقدم لفظه يف النميمة 

قال احلافظ وقد روي هذا احلديث من طرق كثرية مشهورة يف الصحاح وغريها عن مجاعة من الصحابة رضي اهللا 
فق مروره صلى اهللا عليه و سلم مرة بقربين يعذب عنهم ويف أكثرها أهنما يعذبان يف النميمة والبول والظاهر أنه ات

  أحدمها يف النميمة واآلخر يف البول ومرة أخرى بقربين يعذب أحدمها يف الغيبة واآلخر يف البول واهللا أعلم 
وروي عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الغيبة  - ٤٣٠٤

  ميان كما يعضد الراعي الشجرة والنميمة حيتان اإل



  رواه األصبهاين 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أتدرون من املفلس قالوا املفلس  - ٤٣٠٥

فينا من ال درهم له وال متاع فقال املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم هذا 
ذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته وقذف ه

  قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مث طرح يف النار 
  رواه مسلم والترمذي وغريمها 

ن الرجل ليؤتى كتابه وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إ - ٤٣٠٦
  منشورا فيقول يا رب فأين حسنات كذا وكذا عملتها ليست يف صحيفيت فيقول حميت باغتيابك الناس 

  رواه األصبهاين 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا اهللا  - ٤٣٠٧
  ه ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك مبا يكر

  قيل أرأيت إن كان يف أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وقد روي هذا احلديث من طرق كثرية وعن مجاعة من الصحابة اكتفينا 

  هبذا عن سائرها لضرورة البيان 
ي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه وعن أيب الدرداء رض - ٤٣٠٨

  به حبسه اهللا يف نار جهنم حىت يأيت بنفاد ما قال فيه 
  رواه الطرباين بإسناد جيد 

ويف رواية له أميا رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء يشينه هبا يف الدنيا كان حقا على  - ٤٣٠٩
   أن يذيبه يوم القيامة يف النار حىت يأيت بنفاد ما قال اهللا

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قال يف مؤمن ما  - ٤٣١٠
  ليس فيه أسكنه اهللا ردغة اخلبال حىت خيرج مما قال 

  بنحوه وقال صحيح اإلسناد رواه أبو داود يف حديث والطرباين وزاد وليس خبارج واحلاكم 
  ردغة اخلبال هي عصارة أهل النار كذا جاء مفسرا مرفوعا وهو بفتح الراء وإسكان الدال املهملة وبالغني املعجمة 

  واخلبال بفتح اخلاء املعجمة وباملوحدة 
ة الشرك وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس ليس هلن كفار - ٤٣١١

  باهللا وقتل النفس بغري حق وهبت مؤمن والفرار من الزحف وميني صابرة يقتطع هبا ماال بغري حق 
  رواه أمحد من طريق بقية وهو قطعة من حديث 

وعن أمساء بنت يزيد رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ذب عن عرض أخيه  - ٤٣١٢
   أن يعتقه من النار بالغيبة كان حقا على اهللا

  رواه أمحد بإسناد حسن وابن أيب الدنيا والطرباين وغريهم 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من رد عن عرض أخيه رد اهللا عن  - ٤٣١٣
  وجهه النار يوم القيامة 



كتاب التوبيخ ولفظه قال من ذب عن عرض أخيه رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن أيب الدنيا وأبو الشيخ يف 
   ٧٤رد اهللا عنه عذاب النار يوم القيامة مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان حقا علينا نصر املؤمنني الروم 

وعن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من محى  - ٤٣١٤
ن منافق أراه قال بعث اهللا ملكا حيمي حلمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما يريد به شينه حبسه مؤمنا م

  اهللا على جسر جهنم حىت خيرج مما قال 
  رواه أبو داود وابن أيب الدنيا 

عبد اهللا بن قال احلافظ وسهل بن معاذ يأيت الكالم عليه وقد أخرج هذا احلديث ابن يونس يف تاريخ مصر من رواية 
املبارك عن حيىي بن أيوب بإسناد مصري كما أخرجه أبو داود وقال ابن يونس ليس هذا احلديث فيما علم مبصر 

  ومراده أنه إمنا وقع له من حديث الغرباء واهللا أعلم 
 وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من محى عرض أخيه يف الدنيا بعث - ٤٣١٥

  اهللا عز و جل ملكا يوم القيامة حيميه عن النار 
رواه ابن أيب الدنيا عن شيخ من أهل البصرة مل يسمه عنه وأظن هذا الشيخ أبان بن أيب عياش وهو متروك كذا جاء 

  مسمى يف رواية غريه 
املسلم فلم وروي عنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اغتيب عنده أخوه  - ٤٣١٦

  ينصره وهو يستطيع نصره أدركه إمثه يف الدنيا واآلخرة 
رواه أبو الشيخ يف كتاب التوبيخ واألصبهاين أطول منه ولفظه قال من اغتيب عنده أخوه فاستطاع نصرته فنصره 

  نصره اهللا يف الدنيا واآلخرة وإن مل ينصره أدركه اهللا يف الدنيا واآلخرة 

  ضي اهللا عنهما قال من نصر أخاه املسلم بالغيب نصره اهللا يف الدنيا واآلخرة وعن جابر بن عبد اهللا ر
  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 

وعن جابر بن أيب طلحة األنصاري رضي اهللا عنهم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من  - ٤٣١٨
ه من عرضه إال خذله اهللا يف موطن حيب فيه امرىء مسلم خيذل امرأ مسلما يف موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص في

نصرته وما من امرىء مسلم ينصر مسلما يف موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره اهللا يف 
  موطن حيب فيه نصرته 

  رواه أبو داود وابن أيب الدنيا وغريمها واختلف يف إسناده 
  رة الكالم الترغيب يف الصمت إال عن خري والترهيب من كث

عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أي املسلمني أفضل قال من سلم املسلمون من  - ٤٣١٩
  لسانه ويده 

  رواه البخاري ومسلم والنسائي 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املسلم من سلم  - ٤٣٢٠

  لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه املسلمون من 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا  - ٤٣٢١
  أي األعمال أفضل قال الصالة على ميقاهتا 



  قلت مث ماذا يا رسول اهللا قال أن يسلم الناس من لسانك 
  رواه الطرباين بإسناد صحيح وصدره يف الصحيحني 

وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا علمين 
عمال يدخلين اجلنة قال إن كنت أقصرت اخلطبة لقد أعرضت املسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فإن مل تطق ذلك 

  ائع واسق الظمآن وأمر باملعروف وانه عن املنكر فإن مل تطق ذلك فكف لسانك إال عن خري فأطعم اجل
  خمتصر رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه والبيهقي وتقدم بتمامه يف العتق 

وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك  - ٤٣٢٣
  لى خطيئتك بيتك وابك ع

رواه أبو داود والترمذي وابن أيب الدنيا يف العزلة ويف الصمت والبيهقي يف كتاب الزهد وغريه كلهم من طريق عبد 
  اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عنه وقال الترمذي حديث حسن غريب 

ليه و سلم طوىب ملن ملك لسانه ووسعه بيته وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع - ٤٣٢٤
  وبكى على خطيئته 

  رواه الطرباين يف األوسط والصغري وحسن إسناده 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كان يؤمن باهللا واليوم  - ٤٣٢٥

ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا ليغنم  اآلخر ويشهد أين رسول اهللا فليسعه بيته وليبك على خطيئته
  وليسكت عن شر فيسلم 

  رواه الطرباين والبيهقي يف الزهد 
وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يضمن يل ما بني حلييه  - ٤٣٢٦

  وما بني رجليه أضمن له اجلنة 
  رواه البخاري والترمذي 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وقاه اهللا شر ما بني حلييه  - ٤٣٢٧
  وشر ما بني رجليه دخل اجلنة 

  رواه الترمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه 
  ورواه ابن أيب الدنيا إال أنه قال من حفظ ما بني حلييه 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي األعمال أحب وعن أيب جحيفة رضي اهللا عنه قال  - ٤٣٢٨

  إىل اهللا عز و جل قال فسكتوا فلم جيبه أحد قال هو حفظ اللسان 
  رواه أبو الشيخ ابن حبان والبيهقي ويف إسناده من ال حيضرين اآلن حاله 

ضبه دفع اهللا عنه وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من دفع غ - ٤٣٢٩
  عذابه ومن حفظ لسانه ستر اهللا عورته 

رواه الطرباين يف األوسط وأبو يعلى ولفظه قال من خزن لسانه ستر اهللا عورته ومن كف غضبه كف اهللا عنه عذابه 
  ومن اعتذر إىل اهللا قبل اهللا عذره 

  رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا على أنس ولعله الصواب 



اين يف الصغري واألوسط عنه أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يبلغ العبد حقيقة وروى الطرب - ٤٣٣٠
  اإلميان حىت خيزن من لسانه 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال والذي ال إله غريه ما على ظهر األرض من شيء أحوج إىل  - ٤٣٣١
  طول سجن من لسان 

  ح رواه الطرباين موقوفا بإسناد صحي
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال والذي ال إله غريه ما على ظهر األرض من شيء أحوج إىل  - ٤٣٣١

  طول سجن من لسان 
  رواه الطرباين موقوفا بإسناد صحيح 

وعن عطاء بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من وقاه اهللا شر اثنني وجل اجلنة فقال رجل  - ٤٣٣٢
رسول اهللا أال ختربنا فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقالته فقال يا 

الرجل أال ختربنا يا رسول اهللا مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل ذلك أيضا مث ذهب الرجل يقول مثل 
  مقالته فأسكته رجل إىل جنبه 

  عليه و سلم من وقاه اهللا شر اثنني وجل اجلنة ما بني حلييه وما بني رجليه  قال رسول اهللا صلى اهللا
  رواه مالك مرسال هكذا 

  وجل أي دخل اجلنة 
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حفظ ما بني فقميه وفرجه  - ٤٣٣٣

  دخل اجلنة 
  له ورواته ثقات  رواه أمحد والطرباين وأبو يعلى واللفظ

ويف رواية للطرباين قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أحدثك بثنتني من فعلهما دخل اجلنة قلنا  - ٤٣٣٤
بلى يا رسول اهللا قال حيفظ الرجل ما بني فقميه وما بني رجليه واملراد مبا بني فقميه هو اللسان ومبا بني رجليه هو 

  الفرج 

  ء وسكون القاف مها اللحيان والفقمان بفتح الفا
وعن أيب رافع رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من حفظ ما بني فقميه وفخذيه دخل  - ٤٣٣٥

  اجلنة 
  رواه الطرباين بإسناد جيد 

وعن ركب املصري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طوىب ملن عمل بعلمه وأنفق  - ٤٣٣٦
  لفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ا

  رواه الطرباين يف حديث يأيت يف التواضع إن شاء اهللا 
وعن سفني بن عبد اهللا الثقفي رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا حدثين بأمر أعتصم به قال قل ريب  - ٤٣٣٧

  اهللا مث استقم 
   قال قلت يا رسول اهللا ما أخوف ما ختاف علي فأخذ بلسان نفسه

  مث قال هذا 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 



  وعنه رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أي شيء أتقي فأشار بيده إىل لسانه  - ٤٣٣٨
  رواه أبو الشيخ ابن حبان يف الثواب بإسناد جيد 

ي اهللا عنه أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربين بأمر أعتصم به وعن احلارث بن هشام رض - ٤٣٣٩
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أملك هذا وأشار إىل لسانه 

  رواه الطرباين بإسنادين أحدمها جيد 
يستقيم قلبه  وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يستقيم إميان عبد حىت - ٤٣٤٠

  وال يستقيم قلبه حىت يستقيم لسانه وال يدخل اجلنة رجل ال يأمن جاره بوائقه 
  رواه أمحد وابن أيب الدنيا يف الصمت كالمها من رواية علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عنه 

حت يوما قريبا وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فأصب - ٤٣٤١
منه وحنن نسري فقلت يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه 

  ليسري على من يسره اهللا عليه تعبد اهللا 

وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت مث قال أال أدلك على أبواب اخلري قلت 
بلى يا رسول اهللا قال الصوم جنة والصدقة تطفىء اخلطيئة كما يطفىء املاء النار وصالة الرجل يف جوف الليل 

مث قال أال أخربك برأس األمر  ٦١شعار الصاحلني مث تال قوله تتجاىف جنوهبم عن املضاجع حىت بلغ يعملون السجدة 
ر اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه اجلهاد مث قال وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول اهللا قال رأس األم

  أال أخربك مبالك ذلك كله 
قلت بلى يا رسول اهللا قال كف عليك هذا وأشار إىل لسانه قلت يا نيب اهللا وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به قال ثكلتك 

  أمك وهل يكب الناس يف النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم 
  رواه أمحد والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية أيب وائل عن معاذ وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

  قال احلافظ وأبو وائل أدرك معاذا بالسن ويف مساعه عندي نظر وكان أبو وائل بالكوفة ومعاذ بالشام واهللا أعلم 
معاذ وهو أشبه بالصواب على اختالف علمه  قال الدارقطين هذا احلديث معروف من رواية شهر بن حوشب عن

فيه كذا قال وشهر مع ما قيل فيه مل يسمع معاذا ورواه البيهقي وغريه عن ميمون بن أيب شيبة عن معاذ وميمون 
هذا كويف ثقة ما أراه مسع من معاذ بل وال أدركه فإن أبا داود قال مل يدرك ميمون بن أيب شيبة عائشة وعائشة 

من حنو ثالثني سنة وقال عمرو بن علي كان حيدث عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  تأخرت بعد معاذ
  وليس عندنا يف شيء منه يقول مسعت ومل أخرب أن أحدا يزعم أنه مسع من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

نا قال ثكلتك أمك وهل يكب ورواه الطرباين خمتصرا قال قلت يا رسول اهللا أكل ما نتكلم به يكتب علي - ٤٣٤٢
  الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم إنك لن تزال ساملا ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك 

  ورواه أمحد وغريه عن عبد احلميد بن هبرام عن شهر بن حوشب عن  - ٤٣٤٣

رسول اهللا أي األعمال أفضل فقال  عبد الرمحن بن غنم أن معاذا سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا
  الصالة بعد الصالة املفروضة 

  قال ال ونعما هي 
  قال الصوم بعد صيام رمضان 



  قال ال ونعما هي 
  قال فالصدقة بعد الصدقة املفروضة 

  قال ال ونعما هي 
إصبعه عليه قال يا رسول اهللا أي األعمال أفضل قال فأخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لسانه مث وضع 

فاسترجع معاذ فقال يا رسول اهللا أنؤاخذ مبا نقول كله ويكتب علينا قال فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
منكب معاذ مرارا فقال له ثكلتك أمك يا معاذ بن جبل وهل يكب الناس على مناخرهم يف نار جهنم إال حصائد 

  ألسنتهم 
  قال قلت يا رسول اهللا أوصين فقال متلك يدك وعن أسود بن أصرم رضي اهللا عنه  - ٤٣٤٤

  قلت فماذا أملك إذا مل أملك يدي قال متلك لسانك 
  قلت فماذا أملك إذا مل أملك لساين قال ال تبسط يدك إال إىل خري وال تقل بلسانك إال معروفا 

  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين بإسناد حسن والبيهقي 
نه قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث بطوله إىل وعن أيب ذر رضي اهللا ع - ٤٣٤٥

  أن قال قلت يا رسول اهللا أوصين 
  قال أوصيك بتقوى اهللا فإهنا زين ألمرك كله 

  قلت يا رسول اهللا زدين 
  قال عليك بتالوة القرآن وذكر اهللا عز و جل فإنه ذكر لك يف السماء ونور لك يف األرض 

  اهللا زدين  قلت يا رسول
  قال عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك 

  قلت زدين 
  قال وإياك وكثرة الضحك فإنه مييت القلب ويذهب بنور الوجه 

  قلت زدين 
  قال قل احلق وإن كان مرا 

  قلت زدين 
  قال ال ختف يف اهللا لومة الئم 

  قلت زدين 
  فسك قال ليحجزك عن الناس ما تعلم من ن

رواه أمحد والطرباين وابن حبان يف صحيحه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد وقد أملينا قطعة من هذا 
  احلديث أطول من هذه بلفظ ابن حبان يف الترهيب من الظلم وفيها حكاية عن صحف إبراهيم عليه السالم 

  عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أوصين  وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا
قال عليك بتقوى اهللا فإهنا مجاع كل خري وعليك باجلهاد يف سبيل اهللا فإهنا رهبانية املسلمني وعليك بذكر اهللا 

  وتالوة كتابه فإنه نور لك يف األرض وذكر لك يف السماء واخزن لسانك إال من خري فإنك بذلك تغلب الشيطان 
الصغري وأبو الشيخ يف الثواب كالمها من رواية ليث بن أيب سليم ورواه ابن أيب الدنيا وأبو الشيخ  رواه الطرباين يف

  أيضا مرفوعا عليه خمتصرا 



  وعن معاذ رضي اهللا عنه قال يا رسول اهللا أوصين  - ٤٣٤٨
قال هذا وأشار  قال اعبد اهللا كأنك تراه واعدد نفسك يف املوتى وإن شئت أنبأتك مبا هو أملك بك من هذا كله

  بيده إىل لسانه 
  رواه ابن أيب الدنيا بإسناد جيد 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا ذر فقال يا أبا ذر أال أدلك على  - ٤٣٤٩
خللق وطول خصلتني مها خفيفتان على الظهر وأثقل يف امليزان من غريمها قال بلى يا رسول اهللا قال عليك حبسن ا

  الصمت فوالذي نفسي بيده ما عمل اخلالئق مبثلهما 
رواه ابن أيب الدنيا والبزار والطرباين وأبو يعلى ورواته ثقات والبيهقي بزيادة ورواه أبو الشيخ ابن حبان من حديث 

عظيم أجرمها مل تلق  أيب الدرداء قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا أبا الدرداء أال أنبئك بأمرين خفيف مؤنتهما
  اهللا عز و جل مبثلهما طول الصمت وحسن اخللق 

رواه ابن أيب الدنيا أيضا عن صفوان بن سليم مرسال قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم بأيسر 
  العبادة وأهوهنا على البدن الصمت وحسن اخللق 

ال إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تفكر اللسان وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه رفعه ق - ٤٣٥٠
  فتقول اتق اهللا فينا فإمنا حنن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا 

  رواه الترمذي وابن أيب الدنيا وغريمها وقال الترمذي رواه غري واحد عن محاد بن زيد ومل يرفعوه قال وهو أصح 

 عنهما أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال يا لسان قل خريا تغنم واسكت عن وعن أيب وائل عن عبد اهللا رضي اهللا
  شر تسلم من قبل أن تندم مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أكثر خطإ ابن آدم يف لسانه 

  رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح وأبو الشيخ يف الثواب والبيهقي بإسناد حسن 
لم أن عمر دخل يوما على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما وهو جيبذ لسانه فقال عمر مه غفر وعن أس - ٤٣٥٢

  اهللا لك فقال له أبو بكر إن هذا أوردين شر املوارد 
  رواه مالك وابن أيب الدنيا والبيهقي 

  ويف لفظ للبيهقي قال إن هذا أوردين شر املوارد  - ٤٣٥٣
  قال ليس شيء من اجلسد إال يشكو ذرب اللسان على حدته إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مه أي اكفف عما تفعله 
  وذرب اللسان بفتح الذال املعجمة والراء مجيعا هو حدته وشره وفحشه 

وعن أنس رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أربع ال يصنب إال بعجب الصمت  - ٤٣٥٤
  ذكر اهللا عز و جل وقلة الشيء وهو أول العبادة والتواضع و

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  قال احلافظ يف إسناده العوام وهو ابن جويرية 

قال ابن حبان كان يروي املوضوعات وقد عد هذا احلديث من مناكريه وروي عن أنس موقوفا عليه وهو أشبه 
  أخرجه أبو الشيخ يف الثواب وغريه 

قال قال عيسى ابن مرمي صلوات اهللا عليه أربع ال جيتمعن يف أحد من الناس إال وروي أيضا عن وهيب  - ٤٣٥٥
  بعجب 



  احلديث أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت وأبو الشيخ وغريمها 
وروي عن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعته يقول مخس هلن أحسن من الدهم املوقفة ال  - ٤٣٥٦

  فإنه فضل وال آمن عليك الوزر تكلم فيما ال يعنيك 

وال تكلم فيما يعنيك حىت جتد له موضعا فإنه رب متكلم يف أمر يعنيه قد وضعه يف غري موضعه فعيب وال متار حليما 
وال سفيها فإن احلليم يقليك وإن السفيه يؤذيك واذكر أخاك إذا تغيب عنك مبا حتب أن يذكرك به وأعفه مما حتب 

  مل رجل يرى أنه جمازى باإلحسان مأخوذ باإلجرام أن يعفيك منه واعمل ع
  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 

  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صمت جنا  - ٤٣٥٧
  رواه الترمذي وقال حديث غريب والطرباين ورواته ثقات 

 صلى اهللا عليه و سلم من سره أن يسلم فليلزم وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا - ٤٣٥٨
  الصمت 

  رواه ابن أيب الدنيا وأبو الشيخ وغريمها 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني  - ٤٣٥٩

  فيها يزل هبا يف النار أبعد ما بني املشرق واملغرب 
اري ومسلم والنسائي ورواه ابن ماجه والترمذي إال أهنما قاال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ال يرى هبا بأسا رواه البخ

  يهوي هبا سبعني خريفا 
  قوله ما يتبني فيها أي ما يتفكر هل هي خري أو شر 

  وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الرجل ليتحدث  - ٤٣٦١

  باحلديث ما يريد به سوءا إال ليضحك به القوم يهوي به أبعد من السماء 
  رواه أبو الشيخ عن أيب إسرائيل عن عطية وهو العويف عنه 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أال هل عسى رجل منكم أن  - ٤٣٦٢
أبعد من السماء أال هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك هبا يتكلم بالكلمة يضحك هبا القوم فيسقط هبا 

  أصحابه فيسخط اهللا هبا عليه ال يرضى عنه حىت يدخله النار 
  رواه أبو الشيخ أيضا بإسناد حسن ورواه عن علي بن زيد عن احلسن مرسال 

سلم قال إن الرجل ليتكلم وعن بالل بن احلارث املزين رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٤٣٦٣
بالكلمة من رضوان اهللا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب اهللا تعاىل له هبا رضوانه إىل يوم يلقاه وإن الرجل 

  ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب اهللا له هبا سخطه إىل يوم يلقاه 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال رواه مالك والترمذي وقال حديث حسن صحيح 

  صحيح اإلسناد 
وعن أمة بنت احلكم الغفارية رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن  - ٤٣٦٤

  عاء الرجل ليدنو من اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال قيد رمح فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صن
  رواه ابن أيب الدنيا واألصبهاين كالمها من رواية حممد بن إسحاق 



وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهللا  - ٤٣٦٥
  فإن كثرة الكالم بغري ذكر اهللا قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اهللا تعاىل القلب القاسي 

  اه الترمذي والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن غريب رو
وعن مالك رضي اهللا عنه بلغه أن عيسى ابن مرمي عليه السالم كان يقول ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهللا  - ٤٣٦٦

فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من اهللا ولكن ال تعلمون وال تنظروا يف ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا 
  ذنوبكم كأنكم عبيد فإمنا الناس مبتلى ومعاىف فارمحوا أهل البالء وامحدوا اهللا على العافية  يف

  ذكره يف املوطأ 

وعن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل كالم ابن آدم عليه ال له إال 
  أمر مبعروف أو هني عن منكر أو ذكر اهللا 

الترمذي وابن ماجه وابن أيب الدنيا وقال الترمذي حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حممد بن يزيد بن رواه 
  خنيس 

  قال احلافظ رواته ثقات ويف حممد بن يزيد كالم قريب ال يقدح وهو شيخ صاحل 
ن اهللا كره لكم وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إ - ٤٣٦٨

  ثالثا قيل وقال وإضاعة املال وكثرة السؤال 
  رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود ورواه أبو يعلى وابن حبان يف صحيحه من حديث أيب هريرة بنحوه 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر الناس ذنوبا أكثرهم  - ٤٣٦٩
  الما فيما ال يعنيه ك

  رواه أبو الشيخ يف الثواب 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حسن إسالم املرء تركه ما ال  - ٤٣٧٠

  يعنيه 
  رواه الترمذي وقال حديث غريب 

ي هو حمفوظ عن الزهري هبذا قال احلافظ رواته ثقات إال قرة بن حيويل ففيه خالف وقال ابن عبد الرب النمر
اإلسناد من رواية الثقات انتهى فعلى هذا يكون إسناده حسنا لكن قال مجاعة من األئمة الصواب أنه عن علي بن 
حسني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسل كذا قال أمحد وابن معني والبخاري وغريهم وهكذا رواه مالك عن 

  مذي أيضا عن قتيبة عن مالك به الزهري عن علي بن حسني ورواه التر
  وقال وهذا عندنا أصح من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة واهللا أعلم 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال تويف رجل فقال رجل آخر ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسمع أبشر  - ٤٣٧١
  ال يعنيه أو خبل مبا ال ينقصه باجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو ال تدري فلعله تكلم فيما 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

  قال احلافظ رواته ثقات 
وروى ابن أيب الدنيا وأبو يعلى عن أنس أيضا رضي اهللا عنه قال استشهد رجل منا يوم أحد فوجد على  - ٤٣٧٢

اجلنة فقال النيب صلى اهللا  بطنه صخرة مربوطة من اجلوع فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت هنيئا لك يا بين



  عليه و سلم ما يدريك لعله كان يتكلم فيما ال يعنيه ومينع ما ال يضره 
وروى أبو يعلى أيضا والبيهقي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قتل رجل على عهد رسول اهللا صلى اهللا  - ٤٣٧٣

صلى اهللا عليه و سلم ما يدريك أنه شهيد  عليه و سلم شهيدا فبكت عليه باكية فقالت واشهيداه قال فقال النيب
  لعله كان يتكلم فيما ال يعنيه أو يبخل مبا ال ينقصه 

وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن امرأة كانت عند عائشة ومعها نسوة فقالت امرأة منهن واهللا ألدخلن  - ٤٣٧٤
ألية لتدخلن اجلنة كيف وأنت تبخلني مب ال اجلنة فقد أسلمت وما سرقت وما زنيت فأتيت يف املنام فقيل هلا أنت املت

يغنيك وتتكلمني فيما ال يعنيك فلما أصبحت املرأة دخلت على عائشة فأخربهتا مبا رأت وقالت امجعي النسوة الاليت 
  كن عندك حني قلت ما قلت فأرسلت إليهن عائشة رضي اهللا عنها فجئن فحدثتهن املرأة مبا رأت يف املنام 

  رواه البيهقي 
  الترهيب من احلسد وفضل سالمة الصدر  - ٢١

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب  - ٤٣٧٥
احلديث وال حتسسوا وال جتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا كما 

  أمركم 
  املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره  املسلم أخو

  التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا 
  وأشار إىل صدره حبسب امرىء من الشر أن حيقر أخاه املسلم 

  كل املسلم على املسلم حرام دمه وعرضه وماله 
  رواه مالك والبخاري ومسلم واللفظ له وهو أهم الروايات وأبو داود والترمذي 

 عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال جيتمع يف جوف عبد مؤمن غبار يف سبيل اهللا وفيح وعنه رضي اهللا
  جهنم وال جيتمع يف جوف عبد اإلميان واحلسد 
  رواه ابن حبان يف صحيحه ومن طريقه البيهقي 

حلسد يأكل احلسنات وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم واحلسد فإن ا - ٤٣٧٧
  كما تأكل النار احلطب أو قال العشب 

رواه أبو داود والبيهقي ورواه ابن ماجه والبيهقي أيضا وغريمها من حديث أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ر سلم قال احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب والصدقة تطفىء اخلطيئة كما يطفىء املاء النار والصالة نو

  املؤمن والصيام جنة من النار 
وعن ضمرة بن ثعلبة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال الناس خبري ما مل  - ٤٣٧٨

  يتحاسدوا 
  رواه الطرباين ورواته ثقات 

حسد وال  وروي عن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس مين ذو - ٤٣٧٩
منيمة وال كهانة وال أنا منه مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما 

   ٨٥اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإمثا مبينا األحزاب 
ى أميت إال ثالث رواه الطرباين وتقدم يف باب أجالء العلماء حديثه أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال أخاف عل



  خالل أن يكثر هلم من الدنيا فيتحاسدون 
وعن عبد اهللا بن كعب عن أبيه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما ذئبان جائعان  - ٤٣٨٠

 أرسال يف زريبة غنم بأفسد هلا من احلرص على املال واحلسد يف دين املسلم وإن احلسد ليأكل احلسنات كما تأكل
  النار احلطب 

  ويف رواية إياكم واحلسد فإنه يأكل احلسنات كما تأكل النار العشب  - ٤٣٨١
ذكره رزين ومل أره يف شيء من أصوله هبذا اللفظ إمنا روى الترمذي صدره وصححه ومل يذكر احلسد بل قال على 

  املال والشرف وبقية احلديث تقدمت عند أيب داود من حديث أيب هريرة 
ن الزبري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال دب إليكم داء األمم قبلكم احلسد وع - ٤٣٨٢

  والبغضاء والبغضاء هي احلالقة أما إين ال أقول حتلق الشعر ولكن حتلق الدين 
  رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي وغريمها 

ى اهللا عليه و سلم يا بين إن قدرت على أن تصبح وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صل
  ومتسي ليس يف قلبك غش ألحد فافعل احلديث 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كنا جلوسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يطلع اآلن  - ٤٣٨٤

ار تنظف حليته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال فلما كان عليكم رجل من أهل اجلنة فطلع رجل من األنص
الغد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل املرة األوىل فلما كان اليوم الثالث قال النيب 

 عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله األول فلما قام النيب صلى اهللا
تبعه عبد اهللا بن عمرو فقال إين الحيت أيب فأقسمت أين ال أدخل عليه ثالثا فإن رأيت أن تؤويين إليك حىت متضي 

  فعلت 
  قال نعم 

قال أنس فكان عبد اهللا حيدث أنه بات معه تلك الثالث الليايل فلم يره يقوم من الليل شيئا غري أنه إذا تعار تقلب 
   عز و جل وكرب حىت لصالة الفجر على فراشه ذكر اهللا

قال عبد اهللا غري أين مل أمسعه يقول إال خريا فلما مضت الثالث الليايل وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد اهللا مل 
يكن بيين وبني أيب غضب وال هجرة ولكن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لك ثالث مرات يطلع 

نة فطلعت أنت الثالث املرات فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك فلم عليكم اآلن رجل من أهل اجل
أرك عملت كبري عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما هو إال ما رأيت فلما 

سد أحدا على خري وليت دعاين فقال ما هو إال ما رأيت غري أين ال أجد يف نفسي ألحد من املسلمني غشا وال أح
  أعطاه اهللا إياه فقال عبد اهللا هذه اليت بلغت بك 

رواه أمحد بإسناد على شرط البخاري ومسلم والنسائي ورواته احتجا هبم أيضا إال شيخه سويد بن نصر وهو ثقة 
  وأبو يعلى والبزار بنحوه ومسى الرجل املبهم سعدا 
  ن أخي إال أين مل أبت ضاغنا على مسلم وقال يف آخره فقال سعد ما هو إال ما رأيت يا اب

  أو كلمة حنوها 
  زاد النسائي يف رواية له والبيهقي واألصبهاين فقال عبد اهللا هذه اليت بلغت بك وهي اليت ال تطيق 



ورواه البيهقي أيضا عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال كنا جلوسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقال 
  عليكم رجل من هذا الباب من أهل اجلنة ليطلعن 

  فجاء سعد بن مالك فدخل منه 
قال البيهقي فذكر احلديث قال فقال عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما ما أنا بالذي أنتهي حىت أبايت هذا الرجل 

  فأنظر عمله قال 
ت أرمقه بعيين ليله كلما تعار فذكر احلديث يف دخوله عليه قال فناولين عباءة فاضطجعت عليها قريبا منه وجعل

سبح وكرب وهلل ومحد اهللا حىت إذا كان يف وجه السحر قام فتوضأ مث دخل املسجد فصلى ثنيت عشرة ركعة باثنيت 
عشرة سورة من املفصل ليس من طواله وال من قصاره يدعو يف كل ركعتني بعد التشهد بثالث دعوات يقول اللهم 

  ة حسنة وقنا عذاب النار آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخر
  اللهم اكفنا ما أمهنا من أمر آخرتنا ودنيانا 

اللهم إنا نسألك من اخلري كله وأعوذ بك من الشر كله حىت إذا فرغ قال فذكر احلديث يف استقالله عمله وعوده 
  إليه ثالثا إىل أن قال فقال آخذ مضجعي وليس يف قليب غمر على أحد 

  وسكون امليم هو احلقد وقوله تنظف أي تقطر  الغمر بكسر الغني املعجمة
  الحيت باحلاء املهملة بعدها ياء مثناة حتت أي خاصمت 

  تعار بتشديد الراء أي استيقظ 
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قيل يا رسول اهللا أي الناس أفضل قال كل خمموم القلب  - ٤٣٨٦

  صدوق اللسان 
  فما خمموم القلب قال هو التقي النقي ال إمث فيه وال بغي وال غل وال حسد قالوا صدوق اللسان نعرفه 

  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي وغريه أطول منه 
وروى احلسن رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بدالء أميت مل يدخلوا اجلنة  - ٤٣٨٧

  وها برمحة اهللا وسخاوة األنفس وسالمة الصدور بكثرة صالة وال صوم وال صدقة ولكن دخل
  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب األولياء مرسال 

وروي عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قد أفلح من أخلص قلبه لإلميان وجعل 
  قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة احلديث 

  د والبيهقي وتقدم بتمامه يف اإلخالص رواه أمح
  الترغيب يف التواضع والترهيب من الكرب والعجب واالفتخار 

عن عياض بن محاد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا أوحى إيل أن  - ٤٣٨٩
  تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد وال يبغي أحد على أحد 

  ود وابن ماجه رواه مسلم وأبو دا
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد  - ٤٣٩٠

  اهللا عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا 
  رواه مسلم والترمذي 

صلى اهللا عليه و سلم طوىب ملن  وعن نصيح العنسي عن ركب املصري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا - ٤٣٩١



تواضع يف غري منقصة وذل يف نفسه من غري مسألة وأنفق ماال مجعه يف غري معصية ورحم أهل الذل واملسكنة 
  وخالط أهل الفقه واحلكمة 

  طوىب ملن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت عالنيته وعزل عن الناس شره 
  مسك الفضل من قوله طوىب ملن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأ

  رواه الطرباين ورواته إىل نصيح ثقات وقد حسن هذا احلديث أبو عمر النمري وغريه 
وركب قال البغوي ال أدري مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم أم ال وقال ابن منده ال نعرف له صحبة وذكر 

  غريمها أن له صحبة وال أعرف له غري هذا احلديث 
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات وهو بريء من الكرب وعن ثوبان  - ٤٣٩٢

  والغلول والدين دخل اجلنة 
  رواه الترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه 

  وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما وقد ضبطه بعض احلفاظ 
  م عليه يف الدين الكنز بالنون والزاي وليس مبشهور وتقدم الكال

وعن طارق قال خرج عمر رضي اهللا عنه إىل الشام ومعنا أبو عبيدة فأتوا على خماضة وعمر على ناقة له  - ٤٣٩٣
فنزل وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض فقال أبو عبيدة يا أمري املؤمنني أنت تفعل هذا ما 

  ه ولو يقل ذا غريك أبا عبيدة جعلته نكاال ألمة حممد يسرين أن أهل البلد استشرفوك فقال أو
  إنا كنا أذل قوم فأعزنا اهللا باإلسالم فمهما نطلب العز بغري ما أعزنا اهللا به أذلنا اهللا 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 
ع هللا درجة وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من تواض - ٤٣٩٤

يرفعه اهللا درجة حىت جيعله اهللا يف أعلى عليني ومن تكرب على اهللا درجة يضعه اهللا درجة حىت جيعله يف أسفل سافلني 
  ولو أن أحدكم يعمل يف صخرة صماء ليس عليها باب وال كوة خلرج ما غيبه للناس كائنا ما كان 

ج عن أيب اهليثم عنه وليس عند ابن ماجه ولو أن رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه كالمها من طريق درا
  أحدكم إىل آخره 

وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ال أعلمه إال رفعه قال يقول اهللا تبارك وتعاىل من تواضع يل هكذا  - ٤٣٩٥
  وجعل يزيد باطن كفه إىل األرض وأدناها رفعته هكذا وجعل باطن كفه إىل السماء ورفعها حنو السماء 

ه أمحد والبزار ورواهتما حمتج هبم يف الصحيح والطرباين ولفظه قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على املنرب أيها روا
الناس تواضعوا فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من تواضع هللا رفعه اهللا وقال انتعش نعشك اهللا 

  صمه اهللا وقال اخسأ فهو يف أعني الناس صغري ويف نفسه كبري فهو يف أعني الناس عظيم ويف نفسه صغري ومن تكرب ق
  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من آدمي إال يف  - ٤٣٩٦

  رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته وإذا تكرب قيل للملك ضع حكمته 
  من حديث أيب هريرة وإسنادمها حسن رواه الطرباين والبزار بنحوه 

  احلكمة بفتح احلاء املهملة والكاف هي ما جتعل يف رأس الدابة كاللجام وحنوه 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تواضع ألخيه املسلم  - ٤٣٩٧



  رفعه اهللا ومن ارتفع عليه وضعه اهللا 
  األوسط  رواه الطرباين يف

وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه قال من يرائي يرائي اهللا به ومن يسمع يسمع اهللا به ومن  - ٤٣٩٨
  تطاول تعظيما خيفضه اهللا ومن تواضع خشية يرفعه اهللا احلديث 

  رواه الطرباين من رواية املسعودي وليس يف أصلي رفعه 
نهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم والكرب فإن الكرب وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا ع - ٤٣٩٩

  يكون يف الرجل وإن عليه العباءة 
  رواه الطرباين يف األوسط ورواته ثقات 

وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا  - ٤٤٠٠
  القا وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مين جملسا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون يوم القيامة أحاسنكم أخ

  قالوا يا رسول اهللا قد علمنا الثرثارين واملتشدقني فما املتفيهقون قال املتكربون 
  دم رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه أمحد والطرباين وابن حبان يف صحيحه من حديث أيب ثعلبة وتق

  الثرثار بثاءين مثلثتني مفتوحتني وتكرير الراء هو الكثري الكالم تكلفا 
  واملتشدق هو املتكلم مبلء شدقيه تفاصحا وتعاظما واستعالء على غريه وهو معىن املتفيهق أيضا 

ول اهللا وعن أيب سعيد اخلدري و أيب هريرة رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يق - ٤٤٠١
  عز و جل العز إزاره والكربياء رداؤه فمن ينازعين عذبته 

  رواه مسلم ورواه الربقاين يف مستخرجه من الطريق الذي أخرجه مسلم ولفظه 

  يقول اهللا عز و جل العز إزاري والكربياء ردائي فمن نازعين شيئا منهما عذبته 
أيب هريرة وحده قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه من حديث

  قال اهللا تبارك وتعاىل الكربياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعين واحدا منهما قذفته يف النار 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا جل وعال الكربياء  - ٤٤٠٢

  اري فمن نازعين واحدا منهما ألقيته يف النار ردائي والعظمة إز
  رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان يف صحيحه كالمها من رواية عطاء بن السائب 

وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال يسأل عنهم رجل  - ٤٤٠٣
  العز ورجل يف شك من أمر اهللا والقنوط من رمحته نازع اهللا رداءه فإن رداءه الكرب وإزاره 

  ورواه الطرباين واللفظ له وابن حبان يف صحيحه أطول منه 
وعن حارثة بن وهب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أال أخربكم بأهل  - ٤٤٠٤

  النار كل عتل جواظ مستكرب 
  رواه البخاري ومسلم 

  ني والتاء وتشديد الالم هو الغليظ اجلايف العتل بضم الع
واجلواظ بفتح اجليم وتشديد الواو وبالظاء املعجمة هو اجلموع املنوع وقيل الضخم املختال يف مشيته وقيل القصري 

  البطني 
  وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل اجلنة اجلواظ وال اجلعظري  - ٤٤٠٥



  اجلواظ الغليظ الفظ قال و
  رواه أبو داود 

وعن سراقة بن مالك بن جعشم رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا سراقة أال  - ٤٤٠٦
  أخربك بأهل اجلنة وأهل النار قلت بلى يا رسول اهللا قال أما أهل 

  النار فكل جعظري جواظ مستكرب وأما أهل اجلنة فالضعفاء املغلوبون 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسناد حسن واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة قال أال أخربكم بشر عباد  - ٤٤٠٧
  ه لو أقسم على اهللا ألبره اهللا الفظ املستكرب أال أخربكم خبري عباد اهللا الضعيف املستضعف ذو الطمرين ال يؤبه ل

  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح إال حممد بن جابر 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احتجت اجلنة والنار فقالت  - ٤٤٠٨

إنك اجلنة رمحيت أرحم  النار يف اجلبارون واملتكربون وقالت اجلنة يف ضعفاء املسلمني ومساكينهم فقضى اهللا بينهما
  بك من أشاء وإنك النار عذايب أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها 

  رواه مسلم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث ال يكلمهم اهللا يوم القيامة  - ٤٤٠٩

  ذاب وعائل مستكرب وال يزكيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم شيخ زان وملك ك
  رواه مسلم والنسائي 
  العائل باملد هو الفقري 

وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعة يبغضهم اهللا البياع احلالف والفقري  - ٤٤١٠
  املختال والشيخ الزاين واإلمام اجلائر 
  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه 

عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرض علي أول ثالث يدخلون النار أمري  وعنه رضي اهللا - ٤٤١١
  مسلط وذو ثروة من مال ال يؤدي حق اهللا فيه وفقري فخور 

  رواه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

خ الزاين واإلمام وعن سلمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يدخلون اجلنة الشي
  الكذاب والعائل املزهو 
  رواه البزار بإسناد جيد 

  املزهو هو املعجب بنفسه املتكرب 
وعن نافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يدخل اجلنة  - ٤٤١٣

  مسكني مستكرب وال شيخ زان وال منان على اهللا بعمله 
  رباين من رواية الصباح بن خالد بن أمية عن نافع ورواته إىل الصباح ثقات رواه الط
وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال التقى عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي  - ٤٤١٤

ل ما يبكيك يا أبا اهللا عنهم على املروة فتحدثا مث مضى عبد اهللا بن عمرو وبقي عبد اهللا بن عمر يبكي فقال له رج



عبد الرمحن قال هذا يعين عبد اهللا بن عمرو زعم أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان يف قلبه 
  مثقال حبة من خردل من كرب كبه اهللا لوجهه يف النار 

  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح 
هللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يدخل اجلنة ويف أخرى له أيضا رواهتما رواة الصحيح مسعت رسول ا - ٤٤١٥

  إنسان يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب 
  حنه 

وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من رجل ميوت حني  - ٤٤١٦
  يراها احلديث  ميوت ويف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب حتل له اجلنة أن يريح رحيها وال

  رواه أمحد من رواية شهر بن حوشب عن رجل مل يسم عنه 
وعن عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه أنه مر يف السوق وعليه حزمة من حطب فقيل له ما حيملك على  - ٤٤١٧

ل اجلنة هذا وقد أغناك اهللا عن هذا قال أردت أن أدفع الكرب مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يدخ
  من يف قلبه خردلة من كرب 

  رواه الطرباين بإسناد حسن واألصبهاين إال أنه قال مثقال ذرة من كرب 
  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم قال حيشر املتكربون  - ٤٤١٨

قال له بولس يوم القيامة أمثال الذر يف صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إىل سجن يف جهنم ي
  تعلوهم نار األنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال 

  رواه النسائي والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن 
  بولس بضم الباء املوحدة وسكون الواو وفتح الالم بعدها سني مهملة 

  واخلبال بفتح اخلاء املعجمة والباء املوحدة 
هللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يدخل اجلنة من كان يف وعن عبد اهللا بن مسعود رضي ا - ٤٤١٩

قلبه مثقال ذرة من كرب فقال رجل إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن اهللا مجيل حيب اجلمال 
  الكرب بطر احلق وغمط الناس 

  رواه مسلم والترمذي 
  مجيعا هو دفعه ورده بطر احلق بفتح الباء املوحدة والطاء املهملة 

وغمط الناس بفتح الغني املعجمة وسكون امليم وبالطاء املهملة هو احتقارهم وازدراؤهم وكذلك غمصهم بالصاد 
  املهملة وقد رواه احلاكم فقال ولكن الكرب من بطر احلق وازدرى الناس وقال احتجا برواته 

 عليه و سلم قال بينما رجل ممن كان قبلكم جير وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا - ٤٤٢٠
  إزاره من اخليالء خسف به فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة 

  رواه النسائي وغريمها 
  اخليالء بضم اخلاء املعجمة وتكسر وبفتح الياء ممدودا هو الكرب والعجب 

  ويتجلجل جبيمني أي يغوص وينزل فيها 
اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينا رجل ممن كان قبلكم خرج وعن أيب سعيد رضي  - ٤٤٢١



  يف بردين أخضرين خيتال فيهما أمر اهللا عز و جل األرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة 
  رواه أمحد والبزار بأسانيد رواة أحدها حمتج هبم يف الصحيح 

ن رجال كان يف حلة محراء فتبختر واختال فيها فخسف اهللا به األرض فهو وعن جابر رضي اهللا عنه أحسبه رفعه أ
  يتجلجل فيها إىل يوم القيامة 

  رواه البزار ورواته رواة الصحيح 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بينما رجل ميشي يف حلة تعجبه  - ٤٤٢٣

  إذ خسف اهللا به فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة نفسه مرجل رأسه خيتال يف مشيته 
  رواه البخاري ومسلم 

  مرجل أي ممشط 
وروي عن كريب قال كنت أقود ابن عباس يف زقاق أيب هلب فقال يا كريب بلغنا مكان كذا وكذا  - ٤٤٢٤

النيب صلى اهللا عليه و سلم قلت أنت عنده اآلن فقال حدثين العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال بينا أنا مع 
يف هذا املوضع إذ أقبل رجل يتبختر بني بردين وينظر إىل عطفيه وقد أعجبته نفسه إذ خسف اهللا به األرض يف هذا 

  املوضع فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة 
  رواه أبو يعلى 

ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من جر - ٤٤٢٥
يوم القيامة فقال أبو بكر رضي اهللا عنه يا رسول اهللا إن إزاري يسترخي إال أن أتعاهده فقال له رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم إنك لست ممن يفعله خيالء 
  يث من هذا رواه مالك والبخاري واللفظ له وهو أمت ومسلم والترمذي والنسائي وتقدم يف اللباس أحاد

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من تعظم يف نفسه أو  - ٤٤٢٦
  اختال يف مشيته لقي اهللا تبارك وتعاىل وهو عليه غضبان 

  م رواه الطرباين يف الكبري واللفظ له ورواته حمتج هبم يف الصحيح واحلاكم بنحوه وقال صحيح على شرط مسل
  وعن خولة بنت قيس رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا مشت أميت  - ٤٤٢٧

  املطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض 
  رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه الترمذي وابن حبان أيضا من حديث ابن عمر 

  ء مثناة حتت ممدودا ويقصر هو التبختر ومد اليدين يف املشي املطيطاء بضم امليم وفتح الطاءين املهملتني بينهما يا
وروي عن أمساء بنت عميس رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بئس  - ٤٤٢٨

  العبد عبد ختيل واختال ونسي الكبري املتعال 
  بئس العبد عبد جترب واعتدى ونسي اجلبار األعلى 

  وهلا ونسي املقابر والبلى  بئس العبد عبد سها
  بئس العبد عبد عىت وطغى ونسي املبتدا واملنتهى 

  بئس العبد عبد خيتل الدنيا بالدين بالشهوات 
  بئس العبد عبد طمع يقوده 



  بئس العبد عبد هوى يضله 
  بئس العبد عبد رغب يذله 

  طفاين أخصر منه وتقدم رواه الترمذي وقال حديث غريب ورواه الطرباين من حديث نعيم بن مهار الغ
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف جهنم واديا يقال له هبهب حقا  - ٤٤٢٩

  على اهللا أن يسكنه كل جبار عنيد 
  رواه أبو يعلى والطرباين واحلاكم كلهم من رواية أزهر بن سنان وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

  وموحدتني  هبهب بفتح اهلاءين
وعن سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال الرجل يذهب  - ٤٤٣٠

  بنفسه حىت يكتب يف اجلبارين فيصيبه ما أصاهبم 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

  قوله يذهب بنفسه أي يترفع ويتكرب 
 صلى اهللا عليه و سلم لو مل تذنبوا خلشيت عليكم ما هو وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا - ٤٤٣١

  أكرب منه العجب 
  رواه البزار بإسناد جيد 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لينتهني أقوام يفتخرون بآبائهم الذين  - ٤٤٣٢
  جلعل الذي يدهده ماتوا إمنا هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على اهللا عز و جل من ا

  اخلرء بأنفه إن اهللا أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء 
  إمنا هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب 

رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن وستأيت أحاديث من هذا النوع يف الترهيب من احتقار 
  املسلم إن شاء اهللا 

  بضم اجليم وفتح العني املهملة هو دويبة أرضية  اجلعل
  يدهده أي يدحرج وزنه ومعناه 

والعبية بضم العني املهملة وكسرها وتشديد الباء املوحدة وكسرها وبعدها ياء مثناة حتت مشددة أيضا هي الكرب 
  والفخر والنخوة 

  الدالة على التعظيم الترهيب من قوله لفاسق أو مبتدع يا سيدي أو حنوها من الكلمات  - ٢٣
عن بريدة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك  - ٤٤٣٣

  سيدا فقد أسخطتم ربكم عز و جل 
رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح واحلاكم ولفظه قال إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه وقال 

  إلسناد كذا قال صحيح ا
  الترغيب يف الصدق والترهيب من الكذب  - ٢٤

عن عبد اهللا بن كعب بن مالك رضي اهللا عنه قال مسعت كعب بن مالك حيدث حديثه حني ختلف عن  - ٤٤٣٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك 

ة غزاها قط إال يف غزوة تبوك غري أين قد قال كعب بن مالك مل أختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزو



ختلفت يف غزوة بدر ومل يعاتب أحدا ختلف عنه إمنا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واملسلمون يريدون عري 
  قريش حىت مجع اهللا بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد ولقد شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة العقبة 

ا على اإلسالم وما أحب أن يل هبا مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر يف الناس منها وكان من خربي حني حني تواثقن
ختلفت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك أين مل أكن قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنه يف 

وة ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلك الغزوة واهللا ما مجعت قبلها راحلتني قط حىت مجعتهما يف تلك الغز
يريد غزوة إال ورى بغريها حىت كانت تلك الغزوة فغزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حر شديد واستقبل 
سفرا بعيدا ومفاوز واستقبل عدوا كثريا فجال للمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم وأخربهم بوجههم الذي يريد 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكثري ال جيمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان املسلمون مع 
قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إال ظن أن ذلك سيخفى ما مل ينزل فيه وحي من اهللا عز و جل وغزا رسول اهللا 

اهللا صلى اهللا عليه و  صلى اهللا عليه و سلم تلك الغزوة حني طابت الثمار والظالل فأنا إليها أصعر فتجهز رسول
سلم واملسلمون معه وطفقت أغدو لكي أجتهز معهم فأرجع ومل أقض شيئا وأقول يف نفسي أنا قادر على ذلك إذا 
أردت ومل يزل ذلك يتمادى يب حىت استمر بالناس اجلد فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غاديا واملسلمون 

رجعت ومل أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى يب حىت أسرعوا وتفارط معه ومل أقض من جهازي شيئا مث غدوت ف
الغزو فهممت أن أرحتل فأدركهم فيا ليتين فعلت مث مل يقدر يل ذلك وطفقت إذا خرجت يف الناس بعد خروج 

اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيزنين أين ال أرى يل أسوة إال رجال مغموضا عليه يف النفاق أو رجال ممن عذر 
من الضعفاء ومل يذكرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بلغ تبوك فقال وهو جالس يف القوم بتبوك ما فعل 
كعب بن مالك فقال رجل من بين سلمة يا رسول اهللا حبسه برداه والنظر يف عطفيه فقال له معاذ بن جبل بئسما 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبينما هو على ذلك فرأى قلت واهللا يا رسول اهللا ما علمنا عليه إال خريا فسكت 
رجال مبيضا يزول به السراب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة األنصاري 

  وهو الذي تصدق بصاع التمر حني ملزه املنافقون 
جه قافال من تبوك حضرين بثي فطفقت أتذكر قال كعب فلما بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد تو

الكذب وأقول مبا أخرج من سخطه غدا وأستعني على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم قد ظل قادما راح عين الباطل حىت عرفت أين لن أجنو منه بشيء أبدا فأمجعت صدقه وصبح رسول 

م قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد فركع فيه ركعتني مث جلس للناس فلما فعل اهللا صلى اهللا عليه و سل
  ذلك جاءه املخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وحيلفون له وكانوا بضعة 

ومثانني رجال فقبل منهم عالنيتهم وبايعهم واستغفر هلم ووكل سرائرهم إىل اهللا عز و جل حىت جئت فلما سلمت 
مث قال تعال فجئت أمشي حىت جلست بني يديه فقال يل ما خلفك أمل تكن قد ابتعت ظهرك  تبسم تبسم املغضب

قلت يا رسول اهللا إين واهللا لو جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أين سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت 
سخطك علي ولئن جدال ولكين واهللا لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عين ليوشكن اهللا أن ي

  حدثتك حديث صدق جتد علي فيه إين ألرجو فيه عقىب اهللا عز و جل 
  ويف رواية عفو اهللا واهللا ما كان يل من عذر ما كنت قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنك 

 قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما هذا فقد صدق فقم حىت يقضي اهللا فيك فقمت وثار رجال من بين



سلمة فاتبعوين فقالوا واهللا ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت يف أن ال تكون اعتذرت إىل رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم مبا اعتذر إليه املخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لك قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأكذب نفسي قال مث قلت هلم هل فواهللا ما زالوا يؤنبونين حىت أردت أن أرجع إىل 
لقي هذا معي أحد قالوا نعم لقيه معك رجالن قاال مثل ما قلت وقيل هلما ما قيل لك قال قلت من مها قالوا مرارة 

  بن ربيعة العامري وهالل بن أمية الواقفي 
ل فمضيت حىت ذكرومها يل قال وهنى رسول اهللا صلى قال فذكروا يل رجلني صاحلني قد شهدا بدرا فيهما أسوة قا

  اهللا عليه و سلم املسلمني عن كالمنا أيها الثالثة من بني من ختلف عنه 
قال فاجتنبنا الناس أو قال تغريوا لنا حىت تنكرت يل يف نفسي األرض فما هي باألرض اليت أعرف فلبثنا على ذلك 

 بيوهتما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج مخسني ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا يف
فأشهد الصالة وأطوف يف األسواق فال يكلمين أحد وآيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف جملسه بعد 
على الصالة فأسلم فأقول يف نفسي هل حرك شفتيه برد السالم أم ال مث أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت 

صاليت نظر إيل فإذا التفت حنوه أعرض عين حىت إذا طال علي ذلك من جفوة املسلمني مشيت حىت تسورت جدار 
حائط أيب قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إيل فسلمت عليه فواهللا ما رد علي السالم فقلت يا أبا قتادة أنشدك 

ه فسكت فعدت فناشدته فقال اهللا ورسوله أعلم باهللا هل تعلمن أين أحب اهللا ورسوله قال فسكت فعدت فناشدت
  ففاضت عيناي وتوليت حىت تسورت اجلدار فبينا أنا أمشي يف سوق املدينة إذا نبطي من أنباط 

أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه باملدينة يقول من يدل على كعب بن مالك قال فطفق الناس يشريون له إيل حىت 
سان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ومل جاءين فدفع إيل كتابا من ملك غ

  جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة فأحلق بنا نواسك 
قال فقلت حني قرأهتا وهذه أيضا من البالء فتيممت هبا التنور فسجرهتا حىت إذا مضت أربعون من اخلمسني 

اهللا عليه و سلم يأتيين فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستلبث الوحي وإذا رسول رسول اهللا صلى 
  يأمرك أن تعتزل امرأتك 

  قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال ال 
بل اعتزهلا فال تقرهبا وأرسل إىل صاحيب مبثل ذلك قال فقلت المرأيت احلقي بأهلك فكوين عندهم حىت يقضي اهللا يف 

  هذا األمر 
ل بن أمية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إن هالل بن أمية شيخ ضائع قال فجاءت امرأة هال

  ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال ال ولكن ال يقربنك 
  قالت إنه واهللا ما به حركة إىل شيء وواهللا ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إىل يومه هذا 

  نت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد أذن المرأة هالل بن أمية أن ختدمه قال فقال يل بعض أهلي لو استأذ
قال فقلت واهللا ال أستأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما يدريين ما يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ن حني هنى عن كالمنا سلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب قال فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا مخسون ليلة م
قال مث صليت صالة الصبح صباح مخسني ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على احلالة اليت ذكر اهللا عز 
و جل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي األرض مبا رحبت مسعت صوت صارخ أوىف على سلع يقول بأعلى 

علمت أن قد جاء فرج قال وأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا و



سلم الناس بتوبة اهللا علينا حني صلى صالة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحيب مبشرون وركض 
رجل إيل فرسا وسعى ساع من أسلم من قبلي وأوىف على اجلبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءين الذي 

ين نزعت له ثويب فكسوهتما إياه ببشارته واهللا ما أملك غريمها يومئذ واستعرت ثوبني فلبستهما مسعت صوته يبشر
وانطلقت أميم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتلقاين الناس فوجا فوجا يهنئوين بالتوبة ويقولون وليهنك توبة اهللا 

ه الناس فقام طلحة بن عبيد اهللا يهرول حىت عليك حىت دخلنا املسجد فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حول
  صافحين وهنأين واهللا ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه 

  قال فكان كعب ال ينساها لطلحة 
  قال كعب فلما سلمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وهو يربق وجهه من 

  السرور قال أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك 
  أمن عندك يا رسول اهللا أم من عند اهللا قال بل من عند اهللا قال فقلت 

  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سر استنار وجهه حىت كأن وجهه قطعة قمر قال وكنا نعرف ذلك 
قال فلما جلست بني يديه قلت يا رسول اهللا إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا وإىل رسوله فقال رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك 
  قال فقلت فإين أمسك سهمي الذي خبيرب 

قال وقلت يا رسول اهللا إمنا أجناين اهللا بالصدق وإن من توبيت أن ال أحدث إال صدقا ما بقيت قال فواهللا ما علمت 
اهللا عليه و سلم إىل يومي هذا وإين ألرجو أن أحدا أباله اهللا يف صدق احلديث منذ ذكرت ذلك لرسول اهللا صلى 

  حيفظين اهللا فيما بقي 
قال فأنزل اهللا عز و جل لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة حىت بلغ إنه هبم 

  رؤوف رحيم 
وا اهللا وكونوا مع الصادقني التوبة وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت حىت بلغ اتق

٩١١ ٧١١   
قال كعب واهللا ما أنعم اهللا علي من نعمة قط بعد إذ هداين اهللا لإلسالم أعظم يف نفسي من صدقي لرسول اهللا صلى 

اهللا عليه و سلم أن ال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن اهللا عز و جل قال للذين كذبوا حني نزل 
ا قال ألحد فقال سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إهنم رجس الوحي شر م

ومأواهم جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون حيلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم 
ن قبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه قال كعب كنا خلفنا أيها الثالثة عن أمر أولئك الذي ٦٩ ٥٩الفاسقني التوبة 

و سلم حني حلفوا له فبايعهم واستغفر هلم وأرجأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرنا حىت قضى اهللا تعاىل فيه 
  بذلك 

قال اهللا عز و جل وعلى الثالثة الذين خلفوا وليس الذي ذكره ما خلفنا ختلفنا عن الغزو وإمنا هو ختليفه إيانا 
  أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه  وإرجاؤه

رواه البخاري ومسلم واللفظ له ورواه أبو داود والنسائي بنحوه مفرقا خمتصرا وروى الترمذي قطعة من أوله مث 
  قال وذكر احلديث 

  ورى عن الشيء إذا ذكره بلفظ يدل عليه أو على بعضه داللة خفية عند السامع 



   ماء هبا املفاز واملفازة هي الفالة ال
  يتمادى يب أي يتطاول ويتأخر 

  وقوله تفارط الغزو أي فات وقته من أراده وبعد عليه إدراكه 
  املغموض بالغني والضاد املعجمتني هو املعيب املشار إليه بالعيب 

  ويزول به السراب أي يظهر شخصه خياال فيه 
  أوىف على سلع أي طلع عليه وسلع جبل معروف يف أرض املدينة 

  م أي أقصد أمي
  أرجأ أمرنا أخره واإلرجاء التأخري 

وقوله فأنا إليها أصعر بفتح اهلمزة والعني املهملة مجيعا وسكون الصاد املهملة أي أميل إىل البقاء فيها وأشتهي ذلك 
  والصعر امليل وقال اجلوهري يف اخلد خاصة 

يه و سلم قال اضمنوا يل ستا من أنفسكم وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عل - ٤٤٣٥
أضمن لكم اجلنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدمت وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم 

  وكفوا أيديكم 
رواه أمحد وابن أيب الدنيا وابن حبان يف صحيحه واحلاكم والبيهقي كلهم من رواية املطلب بن عبد اهللا بن حنطب 

  ال احلاكم صحيح اإلسناد عنه وق
  قال احلافظ املطلب مل يسمع من عبادة 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تقبلوا يل ستا أتقبل لكم اجلنة إذا  - ٤٤٣٦
حدث أحدكم فال يكذب وإذا وعد فال خيلف وإذا ائتمن فال خين غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا 

  جكم فرو
  رواه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو يعلى واحلاكم والبيهقي ورواهتم ثقات إال سعد بن سنان 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أنا زعيم ببيت يف وسط اجلنة ملن ترك  - ٤٤٣٧
  الكذب وإن كان مازحا 

  رواه البيهقي بإسناد حسن 
  ذي وحسنه وابن ماجه يف حديث تقدم يف حسن اخللق ورواه أبو داود والترم

وعن عبد الرمحن بن احلارث بن أيب قراد السلمي رضي اهللا عنه قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فدعا 
بطهور فغمس يده فتوضأ فتتبعناه فحسوناه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما محلكم على ما فعلتم قلنا حب اهللا 

  قال فإن أحببتم أن حيبكم اهللا ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم  ورسوله
  رواه الطرباين 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أربع إذا كن فيك فال  - ٤٤٣٩
  سن خليقة وعفة يف طعمة عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وح

  رواه أمحد وابن أيب الدنيا والطرباين والبيهقي بأسانيد حسنة 
وعن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دع ما يريبك  - ٤٤٤٠

  إىل ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة 



  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال قلنا يا نيب اهللا من خري الناس قال ذو القلب  - ٤٤٤١

  املخموم واللسان الصادق 
  قال يا نيب اهللا قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب املخموم قال التقي النقي الذي ال إمث فيه وال بغي وال حسد 

  ى أثره قال الذي يشنأ الدنيا وحيب اآلخرة قال قلنا يا رسول اهللا فمن عل
  قلنا ما نعرف هذا فينا إال رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمن على أثره قال مؤمن يف خلق حسن 

  قلنا أما هذه ففينا 
  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وتقدم لفظه والبيهقي وهذا لفظه وهو أمت 

ي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتروا الصدق وإن رأيتم وعن منصور بن املعتمر رض - ٤٤٤٢
  أن اهللكة فيه فإن فيه النجاة 

  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت هكذا معضال ورواته ثقات 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق  - ٤٤٤٣

  دي إىل الرب والرب يهدي إىل اجلنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى يه

  الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقا 
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور والفجور يهدي إىل النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب 

  حىت يكتب عند اهللا كذابا 
  واللفظ له  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه

وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالصدق فإنه مع  - ٤٤٤٤
  الرب ومها يف اجلنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور ومها يف النار 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالصدق وعن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما قال قال رسول  - ٤٤٤٥

  فإنه يهدي إىل الرب ومها يف اجلنة وإياكم والكذب فإنه يهدي إىل الفجور ومها يف النار 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 

هللا وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول ا - ٤٤٤٦
  ما عمل اجلنة قال الصدق إذا صدق العبد بر وإذا بر آمن وإذا آمن دخل اجلنة 

  قال يا رسول اهللا وما عمل النار قال الكذب إذا كذب العبد فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر يعين دخل النار 
  رواه أمحد من رواية ابن هليعة 

بد يكذب ويتحرى الكذب فتنكت يف قلبه نكتة حىت وعن مالك أنه بلغه أن ابن مسعود قال ال يزال الع - ٤٤٤٧
  يسود قلبه فيكتب عند اهللا من الكاذبني 

  ذكره مالك يف املوطأ هكذا وتقدم بنحوه متصال مرفوعا 
وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم رأيت الليلة رجلني أتياين قاال يل  - ٤٤٤٨

  فكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حىت تبلغ اآلفاق فيصنع به هكذا إىل يوم القيامة  الذي رأيته يشق شدقه



  رواه البخاري هكذا خمتصرا يف األدب من صحيحه وتقدم بطوله يف ترك الصالة 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آية املنافق ثالث إذا  - ٤٤٤٩

  أخلف وإذا عاهد غدر  حدث كذب وإذا وعد
  رواه البخاري ومسلم 

  وزاد يف مسلم يف رواية له وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم 
وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربع من كن فيه  - ٤٤٥٠

 يدعها إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة النفاق حىت
  وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ثالث من كن فيه  - ٤٤٥١

  ذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إين مسلم إ
  رواه أبو يعلى من رواية الرقاشي وقد وثق وال بأس به يف املتابعات 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يؤمن العبد اإلميان كله حىت  - ٤٤٥٢
  يترك الكذب يف املزاحة واملراء وإن كان صادقا 

  أمحد والطرباين  رواه
ورواه أبو يعلى من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٤٥٣

  ال يبلغ العبد صريح اإلميان حىت يدع املزاح والكذب ويدع املراء وإن كان حمقا 
  ويف أسانيدهم من ال حيضرين حاله وملتنه شواهد كثرية 

مامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطبع املؤمن على اخلالل كلها إال وعن أيب أ - ٤٤٥٤
  اخليانة والكذب 

  رواه أمحد قال حدثنا وكيع مسعت األعمش قال حدثت عن أيب أمامة 

اخليانة  وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يطبع املؤمن على كل خلة غري
  والكذب 

رواه البزار وأبو يعلى ورواته رواة الصحيح وذكره الدارقطين يف العلل مرفوعا وموقوفا وقال املوقوف أشبه 
  بالصواب ورواه الطرباين يف الكبري والبيهقي من حديث أيب عمر مرفوعا 

  جمانب اإلميان  وعن أيب بكر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الكذب - ٤٤٥٦
  رواه البيهقي وقال الصحيح أنه موقوف 

  وعن صفوان بن سليم قال قيل يا رسول اهللا أيكون املؤمن جبانا قال نعم  - ٤٤٥٧
  قيل له أيكون املؤمن خبيال قال نعم 
  قيل له أيكون املؤمن كذابا قال ال 

  رواه مالك هكذا مرسال 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال جيتمع الكفر واإلميان يف قلب وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رس - ٤٤٥٨



  امرىء وال جيتمع الصدق والكذب مجيعا وال جتتمع اخليانة واألمانة مجيعا 
  رواه أمحد من رواية ابن هليعة 

دث وعن النواس بن مسعان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كربت خيانة أن حت - ٤٤٥٩
  أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب 

  رواه أمحد عن شيخه عمر بن هارون وفيه خالف وبقية رواته ثقات 
وعن سفيان بن أسيد احلضرمي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كربت  - ٤٤٦٠

  خيانة أن حتدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له به كاذب 
اود من رواية بقية بن الوليد وذكر أبو القاسم البغوي يف معجمه سفيان هذا وقال ال أعلم روى غري هذا رواه أبو د

  احلديث 
  وعن أيب بريدة األسلمي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أال  - ٤٤٦١

  إن الكذب يسود الوجه والنميمة عذاب القرب 
ين وابن حبان يف صحيحه والبيهقي كلهم من رواية زياد بن املنذر عن نافع بن احلارث وتقدم رواه أبو يعلى والطربا

  الكالم عليها يف النميمة 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بر الوالدين يزيد يف العمر  - ٤٤٦٢

  والكذب ينقص الرزق والدعاء يرد القضاء 
  صبهاين رواه األ
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا كذب العبد تباعد امللك عنه ميال  - ٤٤٦٣

  من ننت ما جاء به 
  رواه الترمذي وابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت وقال الترمذي حديث حسن 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت ما كان من خلق أبغض إىل رسو - ٤٤٦٤
  الكذب ما اطلع على أحد من ذاك بشيء فيخرج من قلبه حىت يعلم أنه قد أحدث توبة 

رواه أمحد والبزار واللفظ له وابن حبان يف صحيحه ولفظه قالت ما كان من خلق أبغض إىل رسول اهللا صلى اهللا 
  فما يزال يف نفسه حىت يعلم أنه قد أحدث فيها توبة  عليه و سلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة

ورواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد ولفظه قالت ما كان شيء أبغض إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
  الكذب وما جربه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحد وإن قل فيخرج له من نفسه حىت جيدد له توبة 

بنت يزيد رضي اهللا عنها قالت فقلت يا رسول اهللا إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه ال أشتهيه وعن أمساء  - ٤٤٦٥
  يعد ذلك كذبا قال إن الكذب يكتب كذبا حىت تكتب الكذيبة كذيبة 

رواه أمحد يف حديث وابن أيب الدنيا يف الصمت والبيهقي كلهم من رواية يونس بن يزيد األبلي عن أيب شداد عن 
عنها وعن أيب شداد أيضا عن جماهد عنها وقد زعم بعض مشاخينا أن أبا شداد جمهول مل يرو عنه شهر بن حوشب 

  غري ابن جريج 

  فقد روى عنه يونس أيضا كما ذكرنا وغريه وليس مبجهول واهللا أعلم 
ك مث مل وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من قال لصيب تعال ها - ٤٤٦٦



  يعطه فهي كذبة 
  رواه أمحد وابن أيب الدنيا كالمها عن الزهري عن أيب هريرة ومل يسمع منه 

وعن عبد اهللا بن عامر رضي اهللا عنه قال دعتين أمي يوما ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعد يف  - ٤٤٦٧
ما أردت أن تعطيه قالت أردت أن أعطيه مترا بيتنا فقالت ها تعال أعطك فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما إنك لو مل تعطه شيئا كتبت عليك كذبة 
  رواه أبو داود والبيهقي عن موىل عبد اهللا بن عامر ومل يسمياه عنه ورواه ابن أيب الدنيا فسماه زيادا 

ضي اهللا عنهم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وعن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده ر - ٤٤٦٨
  ويل للذي حيدث باحلديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له 

  رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي 
يوم القيامة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يكلمهم اهللا  - ٤٤٦٩

  وال يزكيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكرب 
  رواه مسلم وغريه 

وعن سلمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال يدخلون اجلنة الشيخ  - ٤٤٧٠
  الزاين واإلمام الكذاب والعائل املزهو 

  يد رواه البزار بإسناد ج
  العائل هو الفقري 

  املزهو هو املعجب بنفسه املتكرب 

  ترهيب ذي الوجهني وذي اللسانني 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جتدون الناس معادن خيارهم يف  - ٤٤٧١

م له كراهة وجتدون شر الناس ذا اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا وجتدون خيار الناس يف هذا الشأن أشده
  الوجهني الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه 

  رواه مالك والبخاري ومسلم 
وعن حممد بن زيد أن ناسا قالوا جلده عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم إننا ندخل على سلطاننا فنقول  - ٤٤٧٢

  ى عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبالف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده فقال كنا نعد هذا نفاقا عل
  رواه البخاري 

وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ذو الوجهني يف  - ٤٤٧٣
  الدنيا يأيت يوم القيامة وله وجهان من نار 

  رواه الطرباين يف األوسط 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان له وجهان يف الدنيا  وعن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال - ٤٤٧٤

  كان له يوم القيامة لسانان من نار 
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كان ذا لسانني جعل اهللا له  - ٤٤٧٥
  يوم القيامة لسانني من نار 



  اه ابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت والطرباين واألصبهاين وغريهم رو
  الترهيب من احللف بغري اهللا سيما باألمانة ومن قوله أنا بريء من اإلسالم أو كافر وحنو ذلك 

  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا تعاىل ينهاكم أن  - ٤٤٧٦

  ن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت حتلفوا بآبائكم م
  رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

ويف رواية البن ماجه من حديث بريدة قال مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال حيلف بأبيه فقال ال  - ٤٤٧٧
  ض باهللا فليس من اهللا حتلفوا بآبائكم من حلف باهللا فليصدق ومن حلف له باهللا فلريض ومن مل ير

وعنه رضي اهللا عنه أنه مسع رجال يقول ال والكعبة فقال ابن عمر ال حيلف بغري اهللا فإين مسعت رسول  - ٤٤٧٨
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك 

  رواه الترمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
  ويف رواية للحاكم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كل ميني حيلف هبا دون اهللا شرك  - ٤٤٧٩
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال ألن أحلف باهللا كاذبا أحب إيل من أن أحلف بغريه وأنا  - ٤٤٨٠
  صادق 

  رواه الطرباين موقوفا ورواته رواة الصحيح 
  ي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من حلف باألمانة فليس منا وعن بريدة رض - ٤٤٨١

  رواه أبو داود 
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف قال إين بريء من اإلسالم فإن  - ٤٤٨٢

  كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إىل اإلسالم ساملا 
  أبو داود وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما رواه 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من حلف على ميني فهو كما  - ٤٤٨٣

حلف إن قال هو يهودي فهو يهودي وإن قال هو نصراين فهو نصراين وإن قال هو بريء من اإلسالم فهو بريء 
  دعاء اجلاهلية فإنه من جثاء جهنم من اإلسالم ومن ادعى 

  قالوا يا رسول اهللا وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى 
  رواه أبو يعلى واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد كذا قال 

وروى ابن ماجه من حديث أنس رضي اهللا عنه قال مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال يقول أنا  - ٤٤٨٤
  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجبت إذا يهودي فقال ر

وعن ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حلف مبلة غري  - ٤٤٨٥
  اإلسالم كاذبا فهو كما قال 

  رواه البخاري ومسلم يف حديث وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
  ل ألحد على أحد إال بالتقوى الترهيب من احتقار املسلم وأنه ال فض

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال  - ٤٤٨٦
خيذله وال حيقره التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا ويشري إىل صدره حبسب امرىء من الشر أن حيقر أخاه 



  حرام دمه وعرضه وماله املسلم كل املسلم على املسلم 
  رواه مسلم وغريه 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه  - ٤٤٨٧
  مثقال ذرة من كرب 

  فقال رجل إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن اهللا تعاىل مجيل حيب اجلمال 
  غمط الناس الكرب بطر احلق و

  رواه مسلم والترمذي واحلاكم إال أنه قال 

  ولكن الكرب من بطر احلق وازدرى الناس 
  وقال احلاكم احتجا برواته 

  بطر احلق دفعه ورده 
وغمط الناس بفتح الغني املعجمة وسكون امليم وبالطاء املهملة هو احتقارهم وازدراؤهم كما جاء مفسرا عند 

  احلاكم 
ريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مسعتم الرجل يقول هلك وعن أيب ه - ٤٤٨٨

  الناس فهو أهلكهم 
  رواه مالك ومسلم وأبو داود 

وقال قال أبو إسحاق مسعته بالنصب والرفع وال أدري أيهما قال يعين بنصب الكاف من أهلكهم أو رفعها وفسره 
  دريا بغريه فهو أشد هالكا منهم ألنه ال يدري سرائر اهللا يف خلقه انتهى مالك إذا قال ذلك معجبا بنفسه مز

وعن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رجل واهللا ال يغفر  - ٤٤٨٩
  عملك اهللا لفالن فقال اهللا عز و جل من ذا الذي يتأىل علي أن ال أغفر له إين قد غفرت له وأحبطت 

  رواه مسلم 
وعن احلسن رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املستهزئني بالناس يفتح ألحدهم  - ٤٤٩٠

يف اآلخرة باب من اجلنة فيقال له هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاءه أغلق دونه مث يفتح له باب آخر فيقال له هلم 
لق دونه فما يزال كذلك حىت إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب اجلنة هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاءه أغ

  فيقال له هلم فما يأتيه من اإلياس 
  رواه البيهقي مرسال 

وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أنسابكم هذه ليست  - ٤٤٩١
   متلؤوه ليس ألحد فضل على أحد إال بالدين أو عمل صاحل بسباب على أحد وإمنا أنتم ولد آدم طف الصاع مل

  رواه أمحد والبيهقي كالمها من رواية ابن هليعة ولفظ البيهقي قال 

  ليس ألحد على أحد فضل إال بالدين أو عمل صاحل 
  حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا خبيال 

  وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا خبيال ويف رواية له ليس ألحد على أحد فضل إال بدين أو تقوى  - ٤٤٩٢
  قوله طف الصاع باإلضافة أي قريب بعضكم من بعض 



وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له انظر فإنك لست خبري من أمحر وال  - ٤٤٩٣
  أسود إال أن تفضله بتقوى 

   املزين مل يسمع من أيب ذر رواه أمحد ورواته ثقات مشهورون إال أن بكر بن عبد اهللا
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أوسط أيام  - ٤٤٩٤

  التشريق خطبة الوداع فقال يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد 
وال ألسود على أمحر إال بالتقوى إن  أال ال فضل لعريب على عجمي وال لعجمي على عريب وال ألمحر على أسود

  أكرمكم عند اهللا أتقاكم 
  أال هل بلغت قالوا بلى يا رسول اهللا 

  قال فليبلغ الشاهد الغائب 
  مث ذكر احلديث يف حترمي الدماء واألموال واألعراض رواه البيهقي وقال يف إسناده بعض من جيهل 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان يوم القيامة أمر اهللا  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول - ٤٤٩٥
مناديا ينادي أال إين جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إال أن تقولوا فالن بن فالن خري من 

  فالن بن فالن فاليوم أرفع نسيب وأضع نسبكم أين املتقون 
فوعا وموقوفا وقال احملفوظ املوقوف وتقدم يف أول كتاب العلم رواه الطرباين يف األوسط والصغري والبيهقي مر

  حديث أيب هريرة وفيه من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل أذهب عنكم عبية  - ٤٤٩٦

  اب مؤمن تقي وفاجر شقي اجلاهلية وفخرها باآلباء الناس بنو آدم وآدم من تر
  لينتهني أقوام يفتخرون برجال إمنا هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على اهللا من 

  اجلعالن اليت تدفع الننت بأنفها 
  رواه أبو داود والترمذي وحسنه وتقدم لفظه والبيهقي بإسناد حسن أيضا واللفظ له وتقدم معىن غريبه يف الكرب 

  طة األذى عن الطريق وغري ذلك مما يذكر الترغيب يف إما - ٢٨
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإلميان بضع وستون أو سبعون  - ٤٤٩٧

  شعبة أدناها إماطة األذى عن الطريق وأرفعها قول ال إله إال اهللا 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

أماط الشيء عن الطريق حناه وأزاله واملراد باألذى كل ما يؤذي املار كاحلجر والشوكة والعظم والنجاسة وحنو 
  ذلك 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم عرضت علي أعمال أميت حسنها وسيئها  - ٤٤٩٨
   مساوىء أعماهلا النخامة تكون يف املسجد ال تدفن فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى مياط عن الطريق ووجدت يف

  رواه مسلم وابن ماجه 
وعن أيب برزة رضي اهللا عنه قال قلت يا نيب اهللا إين ال أدري نفسي متضي أو أبقى بعدك فزودين شيئا  - ٤٤٩٩

  يق ينفعين اهللا به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم افعل كذا افعل كذا وأمر األذى عن الطر
  ويف رواية قال أبو برزة قلت يا نيب اهللا علمين شيئا أنتفع به قال اعزل األذى عن طريق املسلمني  - ٤٥٠٠



  رواه مسلم وابن ماجه 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل سالمى من الناس  - ٤٥٠١

االثنني صدقة ويعني الرجل يف دابته فيحمله عليها أم يرفع له عليها عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني 
  متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة ميشيها إىل الصالة صدقة ومييط األذى عن الطريق صدقة 

  رواه البخاري ومسلم 
ميسم من اإلنسان وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على كل  - ٤٥٠٢

  صالة كل يوم فقال رجل من القوم هذا من أشد ما أنبأتنا به 
قال أمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صالة ومحلك على الضعيف صالة وإحناؤك القذر عن الطريق صالة وكل 

  خطوة ختطوها إىل الصالة صالة 
  رواه ابن خزمية يف صحيحه 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس من نفس ابن آدم إال عليها وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رس - ٤٥٠٣
  صدقة يف كل يوم طلعت فيه الشمس 

قيل يا رسول اهللا من أين لنا صدقة نتصدق هبا فقال إن أبواب اخلري لكثرية التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل 
ع األصم وهتدي األعمى وتدل املستدل على واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ومتيط األذى عن الطريق وتسم

حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان املستغيث وحتمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على 
  نفسك 

رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي خمتصرا وزاد يف رواية وتبسمك يف وجه أخيك صدقة وإماطتك احلجر 
  صدقة وهديك الرجل يف أرض الضالة صدقة  والشوكة والعظم عن طريق الناس

وعن بريدة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف اإلنسان ستون وثالمثائة  - ٤٥٠٤
  مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة 

الطريق فإن مل تقدر فركعتا  قالوا فمن يطيق ذلك يا رسول اهللا قال النخامة يف املسجد تدفنها والشيء تنحيه عن
  الضحى جتزي عنك 

  رواه أمحد واللفظ له وأبو داود وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 
وعن املستنري بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال كنت مع معقل بن يسار رضي اهللا عنه يف بعض الطرقات  - ٤٥٠٥

  ذته فمررنا بأذى فأماطه أو حناه عن الطريق فرأيت مثله فأخ

فنحيته فأخذ بيدي وقال يا ابن أخي ما محلك على ما صنعت قلت يا عم رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله فقال 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أماط أذى من طريق املسلمني كتبت له حسنة ومن تقبلت منه 

  حسنة دخل اجلنة 
  رواه الطرباين يف الكبري هكذا 

  يف كتاب األدب املفرد فقال عن املستنري بن أخضر بن معاوية بن قرة عن جده ورواه البخاري 
  قال احلافظ وهو الصواب 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال حدث نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبديث فما فرحنا بشيء منذ عرفنا  - ٤٥٠٦



يق ويف هداية السبيل ويف تعبريه عن األرمت اإلسالم أشد من فرحنا به قال إن املؤمن ليؤجر يف إماطة األذى عن الطر
  ويف منحة اللنب حىت إنه ليؤجر يف السلعة تكون مصرورة فيلمسها فتخطؤها يده 

رواه أبو يعلى والبزار وزاد إنه ليؤجر يف إتيانه أهله حىت إنه ليؤجر يف السلعة تكون يف طرف ثوبه فيلمسها فيفقد 
  ه فريدها اهللا عليه ويكتب له أجرها مكاهنا أو كلمة حنوها فيخفق بذلك فؤاد

  ويف إسناده املنهال بن خليفة وقد وثقه غري واحد وتقدم ما يشهد هلذا احلديث 
وعن أيب شيبة اهلروي قال كان معاذ ميشي ورجل معه فرفع حجرا من الطريق فقال ما هذا فقال مسعت  - ٤٥٠٧

  طريق كتبت له حسنة ومن كانت له حسنة دخل اجلنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من رفع حجرا من ال
رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات ورواه يف األوسط من حديث أيب الدرداء إال أنه قال من أخرج من طريق 

  املسلمني شيئا يؤذيهم كتب اهللا له به حسنة ومن كتب له عنده حسنة أدخله هبا اجلنة 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال خلق كل إنسان من بين آدم على وعن عائشة رضي اهللا عنها  - ٤٥٠٨

ستني وثالمثائة مفصل فمن كرب اهللا ومحد اهللا وهلل اهللا وسبح اهللا واستغفر اهللا وعزل حجرا عن طريق املسلمني أو 
إنه ميسي يومئذ شوكة أو عظما عن طريق املسلمني وأمر مبعروف أو هنى عن منكر عدد تلك الستني والثالمثائة ف

  وقد زحزح نفسه عن النار 
  قال أبو توبة ورمبا قال ميشي يعين باملعجمة 

  رواه مسلم والنسائي 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك فأخره 
  فشكر اهللا له فغفر اهللا له 

  رواه البخاري ومسلم 
يف رواية ملسلم قال لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي و - ٤٥١٠

  املسلمني 
ويف أخرى له مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال واهللا ألحنني هذا عن املسلمني ال يؤذيهم  - ٤٥١١

  فأدخل اجلنة 
لم نزع رجل مل يعمل خريا قط غصن شوك عن الطريق إما ورواه أبو داود ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

  قال كان يف شجرة فقطعه وإما كان موضوعا فأماطه عن الطريق فشكر اهللا ذلك له فأدخله اجلنة 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزهلا عن طريق الناس  - ٤٥١٢

  يه و سلم فلقد رأيته يتقلب يف ظلها يف اجلنة قال قال نيب اهللا صلى اهللا عل
  رواه أمحد وأبو يعلى وال بأس بإسناده يف املتابعات 

  الترغيب يف قتل الوزغ وما جاء يف قتل احليات وغريها مما يذكر  - ٢٩
ه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قتل وزغة يف أول ضربة فل - ٤٥١٣

كذا وكذا حسنة ومن قتلها يف الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون احلسنة األوىل ومن قتلها يف الضربة الثالثة 
  فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 



  ك ويف الثالثة دون ذلك ويف رواية ملسلم من قتل وزغا يف أول ضربة كتبت له مائة حسنة ويف الثانية دون ذل
  ويف أخرى ملسلم وأيب داود أنه قال يف أول ضربة سبعني حسنة 

قال احلافظ وإسناد هذه الرواية األخرية منقطع ألن سهيال قال حدثتين أخيت عن أيب هريرة ويف بعض نسخ مسلم 
  أخي 

ى كل تقدير فأوالد أيب صاحل وعند أيب داود أخي أو أخيت على الشك ويف بعض نسخ أخي وأخيت بواو العطف وعل
وهم سهيل وصاحل وعباد وسودة ليس منهم من مسع من أيب هريرة وقد وجد يف بعض نسخ مسلم يف هذه الرواية 

  قال سهيل حدثين أيب كما يف الروايتني األوليني وهو غلط واهللا أعلم 
  الوزغ هو الكبار من سام أبرص 

أهنا دخلت على عائشة رضي اهللا عنها فرأت يف بيتها رحما موضوعا  وعن سائبة موالة الفاكه بن املغرية - ٤٥١٥
فقالت يا أم املؤمنني ما تصنعني هبذا قالت أقتل به األوزاغ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربنا أن إبراهيم 

كان ينفخ عليه فأمر رسول عليه السالم ملا ألقي يف النار مل تكن دابة يف األرض إال أطفأت النار عنه غري الوزغ فإنه 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقتله 

  رواه ابن حبان يف صحيحه والنسائي بزيادة 
وعن أم شريك رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل األوزاغ وقال كان ينفخ  - ٤٥١٦

  على إبراهيم 
  النفخ رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي باختصار ذكر 

  وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل الوزغ ومساه فويسقا  - ٤٥١٧
  رواه مسلم وأبو داود 

  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قتل حية فله سبع  - ٤٥١٨

  ك حية خمافة عاقبتها فليس منا حسنات ومن قتل وزغا فله حسنة ومن تر
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه دون قوله ومن ترك 

  إىل آخره 
  قال احلافظ روياه عن املسيب بن رافع عن ابن مسعود ومل يسمع منه 

وروي عن أيب األحوص اجلشمي قال بينما ابن مسعود خيطب ذات يوم فإذا هو حبية متشني على اجلدار  - ٤٥١٩
مث ضرهبا بقضيبه حىت قتلها مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من قتل حية فكأمنا فقطع خطبته 

  قتل مشركا قد حل دمه 
  رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين مرفوعا وموقوفا والبزار إال أنه قال من قتل حية أو عقربا 

 عليه و سلم اقتلوا احليات كلهن فمن وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ٤٥٢٠
  خاف نارهن فليس مين 

  رواه أبو داود والنسائي والطرباين بأسانيد رواهتا ثقات إال أن عبد الرمحن بن مسعود مل يسمع من أبيه 
ت وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما ساملناهن منذ حاربناهن يعين احليا - ٤٥٢١

  ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا 
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 



وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ترك احليات خمافة طلبهن  - ٤٥٢٢
  فليس منا ما ساملناهن منذ حاربناهن 

  ة رفعه إىل ابن عباس رواه أبو داود ومل جيزم موسى بن مسلم راويه بأن عكرم
وعن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنا نريد أن نكنس  - ٤٥٢٣

  زمزم وإن فيها من هذه اجلنان يعين احليات الصغار فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقتلهن 
  سابط ما أراه مسع من العباس رواه أبو داود وإسناده صحيح إال أن عبد الرمحن بن 

اجلنان بكسر اجليم وتشديد النون مجع جان وهي احلية الصغرية كما يف احلديث وقيل الدقيقة اخلفيفة وقيل الدقيقة 
  البيضاء ويروى عن ابن عباس اجلنان مسخ اجلن كما مسخت القردة من بين إسرائيل 

اهللا عليه و سلم سئل عن جنان البيوت فقال إذا رأيتم  وعن أيب ليلى رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى - ٤٥٢٤
منهن شيئا يف مساكنكم فقولوا أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن 

  ال تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن 
ن بن أيب ليلى عن أبيه وقال رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من رواية ابن أيب ليلى عن ثابت عن عبد الرمح

  الترمذي حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وابن أيب ليلى هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى يأيت 
وعن نافع قال كان ابن عمر يقتل احليات كلهن حىت حدثنا أبو لبابة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٤٥٢٥

  مسك سلم هنى عن قتل جنان البيوت فأ
  رواه مسلم 

ويف رواية له أليب داود وقال أبو لبابة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن قتل اجلنان اليت  - ٤٥٢٦
  تكون يف البيوت إال األبتر وذا الطفيتني فإهنما اللذان خيطفان البصر ويتبعان ما يف بطون النساء 

خلدري رضي اهللا عنه يف بيته قال فوجدته يصلي فجلست وعن أيب السائب أنه دخل على أيب سعيد ا - ٤٥٢٧
أنتظره حىت يقضي صالته فسمعت حتريكا يف عراجني يف ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت ألقتلها فأشار إيل أن 
اجلس فجلست فلما انصرف أشار إىل بيت يف الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فىت منا حديث 

  رس عهد بع
قال فخرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اخلندق فكان ذلك الفىت يستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم بأنصاف النهار فريجع إىل أهله فاستأذنه يوما فقال خذ عليك سالحك فإين أخشى عليك قريظة فأخذ الرجل 

يها بالرمح ليطعنها به وأصابته غرية فقالت له اكفف عليك سالحه مث رجع فإذا امرأته بني البابني قائمة فأهوى إل
  رحمك وادخل 

البيت حىت تنظر ما الذي أخرجين فدخل فإذا حبية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به مث 
سول اهللا صلى اهللا خرج فركزه يف الدار فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع موتا احلية أم الفىت قال فجئنا ر

  عليه و سلم وذكرنا ذلك له وقلنا ادع اهللا أن حيييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم 
مث قال إن باملدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثالثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإمنا هو 

  شيطان 
ى اهللا عليه و سلم قال إن هلذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها ويف رواية حنوه وقال فيه إن رسول اهللا صل - ٤٥٢٨



  شيئا فحرجوا عليها ثالثا فإن ذهب وإال فاقتلوه فإنه كافر وقال هلم اذهبوا فادفنوا صاحبكم 
  رواه مالك ومسلم وأبو داود 

يقول اقتلوا احليات  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب على املنرب - ٤٥٢٩
  واقتلوا ذا الطفيتني واألبتر فإهنما يطمسان البصر ويسقطان احلبل 

قال عبد اهللا فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداين أبو لبابة ال تقتلها قلت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل 
لبخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود احليات قال إنه هنى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر رواه ا

  والترمذي بألفاظ متقاربة 
ويف رواية ملسلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر بقتل الكالب يقول اقتلوا احليات  - ٤٥٣٠

  والكالب واقتلوا ذا الطفيتني واألبتر فإهنما يلتمسان البصر ويستسقطان احلباىل 
  سيمتهما واهللا أعلم  قال األزهري ونرى ذلك من

قال سامل قال عبد اهللا بن عمر فلبثت ال أترك حية أراها إال قتلتها فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر يب 
زيد بن اخلطاب وأبو لبابة وأنا أطاردها فقاال مهال يا عبد اهللا فقلت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتلهن 

   صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذوات البيوت قال إن رسول اهللا
ويف رواية أليب داود قال إن ابن عمر وجد بعد ما حدثه أبو لبابة حية يف داره فأمر هبا فأخرجت إىل  - ٤٥٣١
  البقيع 

  قال نافع مث رأيتها بعد يف بيته 

وأصل الطفية خوصة املقل شبه اخلطني الطفيتان بضم الطاء املهملة وإسكان الفاء مها اخلطان األسودان يف ظهر احلية 
  على ظهر احلية خبوصيت املقل وقال أبو عمر النمري يقال إن الطفيتني جنس يكون على ظهره خطان أبيضان 

واألبتر هو األفعى وقيل جنس أبتر كأنه مقطوع الذنب وقيل هو صنف من احليات أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت 
  إليه احلامل ألقت 

  ن مشيل قاله النضر ب
  وقوله يلتمسان البصر معناه يطمسانه مبجرد نظرمها إليه خباصية جعلها اهللا فيهما 

قال احلافظ قد ذهب طائفة من أهل العلم إىل قتل احليات أمجع يف الصحارى والبيوت باملدينة وغري املدينة ومل 
مة كحديث ابن مسعود املتقدم يستثنوا يف ذلك نوعا وال جنسا وال موضعا واحتجوا يف ذلك بأحاديث جاءت عا

وأيب هريرة وابن عباس وقالت طائفة تقتل احليات أمجع إال سواكن البيوت باملدينة وغريها فإهنن ال يقتلن ملا جاء يف 
حديث أيب لبابة وزيد بن اخلطاب من النهي عن قتلهن بعد األمر بقتل مجيع احليات وقالت طائفة تنذر سواكن 

ها فإن بدين بعد اإلنذار قتلن وما وجد منهن يف غري البيوت يقتل من غري إنذار وقال مالك البيوت يف املدينة وغري
يقتل ما وجد منها يف املساجد واستدل هؤالء بقوله صلى اهللا عليه و سلم إن هلذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها 

  شيئا فحرجوا عليها ثالثا فإن ذهب وإال فاقتلوه 
ا ما ورد يف حديث أيب ليلى املتقدم وقال مالك يكفيه أن يقول أحرج عليك باهللا واليوم واختار بعضهم أن يقول هل

اآلخر أن ال تبدو لنا وال تؤذينا وقال غريه يقول هلا أنت يف حرج إن عدت إلينا فال تلومينا أن نضيق عليك بالطرد 
 سعيد املتقدم من إسالم طائفة من اجلن والتتبع وقالت طائفة ال تنذر إال حيات املدينة فقط ملا جاء يف حديث أيب

باملدينة وأما حيات غري املدينة يف مجيع األرض والبيوت فتقتل من غري إنذار ألنا ال نتحقق وجود مسلمني من اجلن 



  مث ولقوله صلى اهللا عليه و سلم مخس من الفواسق تقتل يف احلل واحلرم وذكر منهن احلية 
طفيتني من غري إنذار سواء كن باملدينة وغريها حلديث أيب لبابة مسعت رسول اهللا وقالت طائفة يقتل األبتر وذو ال

  صلى اهللا عليه و سلم هنى عن قتل اجلنان اليت تكون يف البيوت إال األبتر وذا الطفيتني 
  ولكل من هذه األقوال وجه قوي ودليل ظاهر واهللا أعلم 

 عليه و سلم أن منلة قرصت نبيا من األنبياء فأمر بقرية النمل وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا
  فأحرقت فأوحى اهللا إليه يف أن قرصتك منلة فأحرقت أمة من األمم تسبح 

  زاد يف رواية فهال منلة واحدة 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

نبياء حتت شجرة فلدغته منلة فأمر جبهازه فأخرج من ويف رواية ملسلم وأيب داود قال نزل نيب من األ - ٤٥٣٣
  حتتها مث أمر فأحرقت فأوحى اهللا إليه هال منلة واحدة 

قال احلافظ قد جاء من غري ما وجه أن هذا النيب هو عزير عليه السالم ويف قوله فهال منلة واحدة دليل على أن 
أو مبدينة أهلكها اهللا تعاىل فقال يا رب كان فيهم صبيان التحريق كان جائزا يف شريعتهم وقد جاء يف خرب أنه بقرية 

ودواب ومن مل يقترف ذنبا مث إنه نزل حتت شجرة فجرت به هذه القصة اليت قدرها اهللا على يديه تنبيها له على 
 اعتراضه على بديع قدرة اهللا وقضائه يف خلقه فقال إمنا قرصتك منلة واحدة فهال قتلت واحدة ويف احلديث تنبيه

  على أن املنكر إذا وقع يف بلد ال يؤمن العقاب العام 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن قتل أربع من الدواب النملة  - ٤٥٣٤

  والنحلة واهلدهد والصرد 
  رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 

  معروف ضخم الرأس واملنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود  الصرد بضم الصاد املهملة وفتح الراء طائر
قال اخلطايب أما هنيه عن قتل النمل فإمنا أراد نوعا منه خاصا وهو الكبار ذوات األرجل الطوال ألهنا قليلة األذى 

  والضرر وأما النحلة فلما فيها من املنفعة وأما اهلدهد 

مهما وذلك أن احليوان إذا هني عن قتله ومل يكن حلرمة وال لضرر فيه كان والصرد فإمنا هنى عن قتلهما لتحرمي حل
  ذلك لتحرمي حلمه 

وعن عبد الرمحن بن عبان رضي اهللا عنه أن طبيبا سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ضفدع جيعلها يف  - ٤٥٣٥
  دواء فنهاه عن قتلها 

  رواه أبو داود والنسائي 
  اد والدال وفتح الدال ليس جبيد واهللا أعلم قال احلافظ الضفدع بكسر الض

  الترغيب يف إجناز الوعد واألمانة والترهيب من إخالفه ومن اخليانة والغدر وقتل املعاهد أو ظلمه 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تقبلوا يل ستا أتقبل لكم باجلنة إذا  - ٤٥٣٦

  وإذا وعد فال خيلف وإذا ائتمن فال خين احلديث  حدث أحدكم فال يكذب
  رواه أبو يعلى واحلاكم والبيهقي وتقدم يف الصدق 



وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اضمنوا يل ستا أضمن لكم  - ٤٥٣٧
  اجلنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدمت وأدوا إذا ائتمنتم احلديث 

  واه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم والبيهقي وتقدم ر
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ملن حوله من أمته اكفلوا يل  - ٤٥٣٨

  بست أكفل لكم باجلنة 
  قلت ما هن يا رسول اهللا قال الصالة والزكاة واألمانة والفرج والبطن واللسان 

  طرباين يف األوسط بإسناد ال بأس به رواه ال
وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن األمانة نزلت يف جذر قلوب  - ٤٥٣٩

الرجال مث نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة مث حدثنا عن رفع األمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض 
فيظل أثرها مثل الوكت مث ينام الرجل فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها من أثر اجملل كجمر األمانة من قلبه 

دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتربا وليس فيه شيء مث أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون 
ل ما أظرفه ما أعقله وما يف قلبه ال يكاد أحد يؤدي األمانة حىت يقال إن يف بين فالن رجال أمينا حىت يقال للرج

  مثقال حبة من خردل من إميان 
  رواه مسلم وغريه 

  اجلذر بفتح اجليم وإسكان الذال املعجمة هو أصل الشيء 

  والوكت بفتح الواو وإسكان الكاف بعدها تاء مثناة هو األثر اليسري 
  اجملل بفتح امليم وإسكان اجليم هو تنفط اليد من العمل وغريه 

  ه منتربا بالراء أي مرتفعا وقول
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال القتل يف سبيل اهللا يكفر الذنوب كلها إال األمانة قال يؤتى العبد  - ٤٥٤٠

يوم القيامة وإن قتل يف سبيل اهللا فيقال أد أمانتك فيقول أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا فيقال انطلقوا به إىل 
وية ومتثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فرياها فيعرفها فيهوي يف أثرها حىت يدركها اهلاوية فينطلق به إىل اهلا

فيحملها على منكبيه حىت إذا ظن أنه خارج قلت عن منكبيه فهو يهوي يف أثرها أبد اآلبدين مث قال الصالة أمانة 
  والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وأشياء عددها وأشد ذلك الودائع 

  قال يعين زاذان فأتيت الرباء بن عازب فقلت أال ترى إىل ما قال ابن مسعود قال كذا قال صدق 
  أما مسعت اهللا يقول إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها 

اده رواه أمحد والبيهقي موقوفا وذكر عبد اهللا ابن اإلمام أمحد يف كتاب الزهد أنه سأل أباه عنه فقال إسن ٨٥النساء 
  جيد 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال إميان ملن ال أمانة له وال  - ٤٥٤١
  صالة ملن ال طهور له احلديث 

  رواه الطرباين وتقدم يف الصلوات 
ينا رجل من وروي عن علي رضي اهللا عنه قال كنا جلوسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطلع عل - ٤٥٤٢

أهل العالية فقال يا رسول اهللا أخربين بأشد شيء يف هذا الدين وألينه فقال ألينه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا 
  عبده ورسوله وأشده يا أخا العالية األمانة إنه ال دين ملن ال أمانة له وال صالة له وال زكاة له احلديث 



  رواه البزار 
هللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا فعلت أميت مخس عشرة خصلة فقد حل وعن علي رضي ا - ٤٥٤٣

  هبا البالء 
قيل وما هي يا رسول اهللا قال إذا كان املغنم دوال وإذا كانت األمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته 

القوم أرذهلم وأكرم الرجل خمافة شره  وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت األصوات يف املساجد وكان زعيم
وشربت اخلمر ولبس احلرير واختذت القينات واملعازف ولعن آخر هذه األمة أوهلا فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء أو 

  خسفا أو مسخا 
  رواه الترمذي وقال ال نعلم 

  أحدا روى هذا احلديث عن حيىي بن سعيد األنصاري غري الفرج بن فضالة 
 رواية للترمذي من حديث أيب هريرة إذا اختذ الفيء دوال واألمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغري ويف - ٤٥٤٤

دين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدىن صديقه وأقصى أباه وظهرت األصوات يف املساجد وساد القبيلة فاسقهم 
عازف وشربت اخلمور ولعن آخر هذه األمة وكان زعيم القوم أرذهلم وأكرم الرجل خمافة شره وظهرت القينات وامل

  أوهلا فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع 
  قال الترمذي حديث غريب 

وروي عن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث متعلقات بالعرش الرحم  - ٤٥٤٥
  للهم إين بك فال أقطع واألمانة تقول اللهم إين بك فال أخان والنعمة تقول اللهم إين بك فال أكفر تقول ا

  رواه البزار 
وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خريكم قرين مث الذين يلوهنم  - ٤٥٤٦

دون وخيونون وال يؤمتنون وينذرون وال يوفون وتظهر مث الذين يلوهنم مث يكون بعدهم قوم يشهدون وال يستشه
  فيهم السمن 

  رواه البخاري ومسلم 
وعن عبد اهللا بن أيب احلمساء رضي اهللا عنه قال بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ببيع قبل أن  - ٤٥٤٧

إذا هو مكانه فقال يا فىت يبعث فبقيت له بقية ووعدته أن آتيه هبا يف مكانه فنسيت مث ذكرت بعد ثالث فجئت ف
  لقد شققت علي أنا ههنا منذ ثالث أنتظرك 

رواه أبو داود وابن أيب الدنيا يف كتاب الصمت كالمها عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكرمي 
  اهللا بن شقيق  عن عبد اهللا بن شقيق عن أبيه عنه وقال أبو داود قال حممد بن حيىي هذا عندنا عبد الكرمي بن عبد

وقد ذكر عبد اهللا بن أيب احلمساء أبو علي بن السكن يف كتاب الصحابة فقال روي حديث إبراهيم بن طهمان عن 
بديل بن ميسرة عن ابن شقيق عن أبيه ويقال عن بديل عن عبد الكرمي املعلم ويشبه أن يكون ما ذكره أبو علي من 

  م إسقاط عبد الكرمي منه هو الصواب واهللا أعل

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد 
  أخلف وإذا ائتمن خان 
  رواه البخاري ومسلم 



  وزاد مسلم يف رواية له وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم 
لى اهللا عليه و سلم يقول ثالث من كن ورواه أبو يعلى من حديث أنس ولفظه قال مسعت رسول اهللا ص - ٤٥٤٩

  فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إين مسلم 
  فذكر احلديث 

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربع من كن فيه  - ٤٥٥٠
ن النفاق حىت يدعها إذا ائتمن خان وإذا حدث كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة م

  كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا مجع اهللا األولني واآلخرين يوم  - ٤٥٥١
  القيامة يرفع لكل غادر لواء 

  فقيل هذه غدرة فالن ابن فالن 
  ه مسلم وغريه روا

  ويف رواية ملسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فالن  - ٤٥٥٢
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم إين أعوذ بك من  - ٤٥٥٣

  اجلوع فإنه بئس الضجيج وأعوذ بك من اخليانة فإهنا بئست البطانة 
  أبو داود والنسائي وابن ماجه رواه 

وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا تعاىل ثالثة أنا خصمهم يوم 
  القيامة رجل أعطى يب مث غدر ورجل باع حرا فأكل مثنه ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه العمل ومل يوفه أجره 

  رواه البخاري 
وعن يزيد بن شريك قال رأيت عليا رضي اهللا عنه على املنرب خيطب فسمعته يقول ال واهللا ما عندنا من  - ٤٥٥٥

كتاب نقرؤه إال كتاب اهللا وما يف هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان اإلبل وأشياء من اجلراحات وفيها قال 
اهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدن
  والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه يوم القيامة عدال وال صرفا احلديث 

  رواه مسلم وغريه 
  يقال أخفر بالرجل إذا غدره ونقض عهده 

ال أمانة له وعن أنس رضي اهللا عنه قال ما خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال قال ال إميان ملن  - ٤٥٥٦
  وال دين ملن ال عهد له 

رواه أمحد والبزار والطرباين يف األوسط وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فقال يف خطبته فذكر احلديث ورواه الطرباين يف األوسط والصغري من حديث ابن عمر وتقدم 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما نقض قوم العهد إال كان القتل بينهم وعن بريدة رضي اهللا عنه عن ا - ٤٥٥٧
  وال ظهرت الفاحشة يف قوم إال سلط عليهم املوت وال منع قوم الزكاة إال حبس عنهم القطر 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
و سلم عن آبائهم أن رسول وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٤٥٥٨



اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفسه فأنا 
  حجيجه يوم القيامة 

  رواه أبو داود 
  واألبناء جمهولون 

أميا رجل أمن رجال على دمه  وعن عمرو بن احلمق رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول
  مث قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان املقتول كافرا 

  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واللفظ له وقال ابن ماجه فإنه حيمل لواء غدر يوم القيامة 
بغري حقها مل وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قتل نفسا معاهدة  - ٤٥٦٠

  يرح رائحة اجلنة وإن ريح اجلنة ليوجد من مسرية مائة عام 
  ويف رواية من قتل معاهدا يف عهده مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية مخسمائة عام  - ٤٥٦١

  رواه ابن حبان يف صحيحه وهو عند أيب داود والنسائي بغري هذا اللفظ وتقدم 
ئي هو بضم الياء من قوله أرحت الشيء فأنا أرحيه إذا وجدت رحيه وقال أبو عمرو مل يرح قوله مل يرح قال الكسا

  بكسر الراء من رحت أريح إذا وجدت الريح وقال غريمها بفتح الياء والراء واملعىن واحد وهو شم الرائحة 
نفسا معاهدة له ذمة اهللا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال من قتل  - ٤٥٦٢

  وذمة رسوله فقد أخفر بذمة اهللا فال يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني خريفا 
  رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح 

  الترغيب يف احلب يف اهللا تعاىل والترهيب من حب األشرار وأهل البدع ألن املرء مع من أحب 
عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان  - ٤٥٦٣

من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ومن أحب عبدا ال حيبه إال هللا ومن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه 
  اهللا منه كما يكره أن يقذف يف النار 

يه وجد حالوة اإلميان وطعمه أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن حيب يف اهللا ويف رواية ثالث من كن ف
  ويبغض يف اهللا وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك باهللا شيئا 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
عليه و سلم إن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ٤٥٦٥

  أين املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي 
  رواه مسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من سره أن جيد حالوة اإلميان فليحب  - ٤٥٦٦
  املرء ال حيبه إال هللا 

  ني وصحح أحدمها رواه احلاكم من طريق
وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال  - ٤٥٦٧

  ظل إال ظله اإلمام العادل وشاب نشأ يف عبادة اهللا ورجل قلبه معلق يف املساجد 
ت منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذا



  تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

وعن عبد اهللا يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من اإلميان أن  - ٤٥٦٨
  الرجل رجال ال حيبه إال هللا من غري مال أعطاه فذلك اإلميان حيب 

  رواه الطرباين يف األوسط 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حتاب رجالن يف اهللا إال  - ٤٥٦٩

  كان أحبهما إىل اهللا عز و جل أشدمها حبا لصاحبه 
واته رواة الصحيح إال مبارك بن فضالة ورواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم إال أهنما رواه الطرباين وأبو يعلى ور

  قاال كان أفضلهما أشدمها حبا لصاحبه 
  وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٥٧٠

  وخري اجلريان عند اهللا خريهم جلاره خري األصحاب عند اهللا خريهم لصاحبه 
  رواه الترمذي وحسنه وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه يرفعه قال ما من رجلني حتابا يف اهللا بظهر الغيب إال كان أحبهما إىل اهللا  - ٤٥٧١
  أشدمها حبا لصاحبه 

  ين بإسناد جيد قوي رواه الطربا
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أحب رجال هللا  - ٤٥٧٢

  فقال إين أحبك هللا فدخال مجيعا اجلنة فكان الذي أحب أرفع منزلة من اآلخر وأحق بالذي أحب هللا 
  رواه البزار بإسناد حسن 

 عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال زار أخا له يف قرية أخرى فأرصد وعن أيب هريرة رضي اهللا - ٤٥٧٣
  اهللا على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا يل يف هذه القرية 

  قال هل لك عليه من نعمة ترهبا قال ال غري أين أحبه يف اهللا 
  حببته فيه قال فإين رسول اهللا إليك إن اهللا قد أحبك كما أ

  رواه مسلم 
  املدرجة بفتح امليم والراء هي الطريق 

  قوله ترهبا أي تقوم هبا وتسعى يف صالحها 
وعن أيب إدريس اخلوالين قال دخلت مسجد دمشق فإذا فىت براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا يف  - ٤٥٧٤

بن جبل فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ 
سبقين بالتهجري ووجدته يصلي فانتظرته حىت قضى صالته مث جئته من قبل وجهه فسلمت عليه مث قلت له واهللا إين 

  ألحبك هللا فقال آهللا 
  فقلت آهللا فقال آهللا فقلت اهللا 

هللا عليه و سلم يقول قال اهللا تبارك وتعاىل فأخذ حببوة ردائي فجذبين إليه فقال أبشر فإين مسعت رسول اهللا صلى ا



  وجبت حمبيت للمتحابني يف وللمتجالسني يف وللمتباذلني يف 
  رواه مالك بإسناد صحيح وابن حبان يف صحيحه 

وعن أيب مسلم قال قلت ملعاذ واهللا إين ألحبك لغري دنيا أرجو أن أصيبها منك وال قرابة بيين وبينك قال فال شيء 
  قلت هللا 

فجذب حبويت مث قال أبشر إن كنت صادقا فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول املتحابون يف اهللا  قال
  يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظله يغبطهم مبكاهنم النبيون والشهداء 

به قال ولقيت عبادة بن الصامت فحدثته حبديث معاذ فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عن ر
تبارك وتعاىل حقت حمبيت على املتحابني يف وحقت حمبيت على املتناصحني يف وحقت حمبيت على املتباذلني يف هم على 

  منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

يقول قال اهللا عز و  وروى الترمذي حديث معاذ خ فقط ولفظه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم - ٤٥٧٦
  جل املتحابون يف جاليل هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء 

  وقال حديث حسن صحيح 
وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأثر عن ربه تبارك  - ٤٥٧٧

 يف وحقت حمبيت للمتزاورين يف وحقت حمبيت وتعاىل يقول حقت حمبيت للمتحابني يف وحقت حمبيت للمتواصلني
  للمتباذلني يف 

  رواه أمحد بإسناد صحيح 
وعن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة هل أنت حمدثي حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا  - ٤٥٧٨

قال اهللا عز و جل قد عليه و سلم ليس فيه نسيان وال كذب قال نعم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
حقت حمبيت للذين يتحابون من أجلي وقد حقت حمبيت للذين يتزاورون من أجلي وقد حقت حمبيت للذين يتباذلون 

  من أجلي وقد حقت حمبيت للذين يتصادقون من أجلي 
  رواه أمحد ورواته ثقات والطرباين يف الثالثة واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

بن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن هللا جلساء يوم القيامة عن وعن ا - ٤٥٧٩
  ميني العرش وكلتا يدي اهللا ميني على منابر من نور وجوههم من نور ليسوا بأنبياء وال شهداء وال صديقني 

  قيل يا رسول اهللا من هم قال هم املتحابون 

  ابون جبالل اهللا تبارك وتعاىل جبالل اهللا تبارك وتعاىل املتح
  رواه أمحد بإسناد ال بأس به 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من عباد اهللا عبادا ليسوا  - ٤٥٨٠
 أنساب بأنبياء يغبطهم األنبياء والشهداء قيل من هم لعلنا حنبهم قال هم قوم حتابوا بنور اهللا من غري أرحام وال

  وجوههم نور على منابر من نور 
ال خيافون إذا خاف الناس وال حيزنون إذا حزن الناس مث قرأ أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون يونس 

٢٦   



  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه واللفظ له وهو أمت 
هللا عليه و سلم إن هللا عبادا جيلسهم يوم القيامة وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى ا - ٤٥٨١

  على منابر من نور يغشي وجوههم النور حىت يفرغ من حساب اخلالئق 
  رواه الطرباين بإسناد جيد 

وعن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل  - ٤٥٨٢
  ي يوم ال ظل إال ظلي املتحابون جباليل يف ظل عرش

  رواه أمحد بإسناد جيد 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليبعثن اهللا أقواما يوم القيامة يف  - ٤٥٨٣

  وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء وال شهداء 
ول اهللا جلهم لنا نعرفهم قال هم املتحابون يف اهللا من قبائل شىت وبالد قال فجثى أعرايب على ركبتيه فقال يا رس

  شىت جيتمعون على ذكر اهللا يذكرونه 
  رواه الطرباين بإسناد حسن 

وعن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من عباد اهللا ألناسا ما هم بأنبياء  - ٤٥٨٤
  والشهداء يوم القيامة مبكاهنم من اهللا  وال شهداء يغبطهم األنبياء

قالوا يا رسول اهللا فخربنا من هم قال هم قوم حتابوا بروح اهللا على غري أرحام بينهم وال أموال يتعاطوهنا فواهللا إن 
  وجوههم لنور وإهنم لعلى نور وال خيافون إذا خاف الناس 

   ٢٦اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون يونس وال حيزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه اآلية أال إن أولياء 
  رواه أبو داود 

وعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا أيها الناس امسعوا  - ٤٥٨٥
م من واعقلوا واعلموا أن هللا عز و جل عبادا ليسوا بأنبياء وال شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازهلم وقرهب

اهللا فجثى رجل من األعراب من قاصية الناس وألوى بيده إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا ناس 
من الناس ليسوا بأنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء على جمالسهم وقرهبم من اهللا أنعتهم لنا جلهم لنا يعين 

اهللا عليه و سلم بسؤال األعرايب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفهم لنا شكلهم لنا فسر وجه النيب صلى 
هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل مل تصل بينهم أرحام متقاربة حتابوا يف اهللا وتصافوا يضع اهللا هلم يوم القيامة 

مة وال يفزعون وهم أولياء منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نورا وثياهبم نورا يفزع الناس يوم القيا
  اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون 

  رواه أمحد وأبو يعلى بإسناد حسن واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة لعمدا من ياقوت  - ٤٥٨٦

  ا يضيء الكوكب الدري عليها غرف من زبرجد هلا أبواب مفتحة تضيء كم
  قال قلنا يا رسول اهللا من يسكنها قال املتحابون يف اهللا واملتباذلون يف اهللا واملتالقون يف اهللا 

  رواه البزار 
وروي عن بريدة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة غرفا ترى ظواهرها من  - ٤٥٨٧

  عدها اهللا للمتحابني فيه واملتزاورين فيه واملتباذلني فيه بواطنها وبواطنها من ظواهرها أ



  رواه الطرباين يف األوسط 
وروي عن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أفضل اإلميان قال  - ٤٥٨٨

حتب للناس ما حتب لنفسك أن حتب هللا وتبغض هللا وتعمل لسانك يف ذكر اهللا قال وماذا يا رسول اهللا قال وأن 
  وتكره هلم ما تكره لنفسك 

  رواه أمحد 

وعن عمرو بن اجلموح رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ال جتد العبد صريح اإلميان حىت 
  حيب هللا تعاىل ويبغض هللا فإذا أحب هللا تبارك وتعاىل وأبغض هللا فقد استحق الوالية هللا تعاىل 

  د والطرباين وفيه رشدين بن سعد رواه أمح
وعن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أعطى هللا ومنع هللا وأحب  - ٤٥٩٠

  هللا وأنكح هللا فقد استكمل إميانه 
  رواه أمحد والترمذي وقال حديث منكر واحلاكم وقال صحيح اإلسناد والبيهقي وغريهم 

أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا وعن أيب  - ٤٥٩١
  ومنع هللا فقد استكمل اإلميان 

  رواه أبو داود 
وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أي عرى  - ٤٥٩٢

  اإلسالم أوثق قالوا الصالة 
  حسنة وما هي هبا قالوا صيام رمضان  قال

  قال حسن وما هو به قالوا اجلهاد 
  قال حسن وما هو به قال إن أوثق عرى اإلميان أن حتب يف اهللا وتبغض يف اهللا 

  رواه أمحد والبيهقي كالمها من رواية ليث بن أيب سليم ورواه الطرباين من حديث ابن مسعود أخصر منه 
هللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل األعمال احلب يف اهللا وعن أيب ذر رضي ا - ٤٥٩٣

  والبغض يف اهللا 
  رواه أبو داود وهو عند أمحد أطول منه وقال فيه إن أحب األعمال إىل اهللا عز و جل احلب يف اهللا والبغض يف اهللا 

  ويف إسنادمها راو مل يسم 
أل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مىت الساعة قال وما أعددت هلا وعن أنس رضي اهللا عنه أن رجال س - ٤٥٩٤

  قال ال شيء إال أين أحب اهللا ورسوله 
  قال أنت مع من أحببت 

  قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم أنت مع من أحببت 
  قال أنس فأنا أحب 

  رجو أن أكون معهم حبيب إياهم النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر وأ
  رواه البخاري ومسلم 

ويف رواية للبخاري أن رجال من أهل البادية أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا مىت  - ٤٥٩٥



  الساعة قائمة قال ويلك وما أعددت هلا قال ما أعددت هلا إال أين أحب اهللا ورسوله 
  قال إنك مع من أحببت 

  كذلك قال نعم  قال وحنن
  ففرحنا يومئذ فرحا شديدا 

ورواه الترمذي ولفظه قال رأيت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرحوا بشيء مل أرهم فرحوا  - ٤٥٩٦
  بشيء أشد منه 

قال رجل يا رسول اهللا الرجل حيب الرجل على العمل من اخلري يعمل به وال يعمل مبثله فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  يه و سلم املرء مع من أحب عل

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا  - ٤٥٩٧
  كيف ترى يف رجل أحب قوما ومل يلحق هبم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املرء مع من أحب 

  تصرا من حديث جابر املرء مع من أحب رواه البخاري ومسلم ورواه أمحد بإسناد حسن خم
  وعن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا الرجل حيب القوم وال يستطيع أن يعمل بعملهم  - ٤٥٩٨

  قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت 
  قال فإين أحب اهللا ورسوله 

  قال فإنك مع من أحببت 
  ليه و سلم قال فأعادها أبو ذر فأعادها رسول اهللا صلى اهللا ع

  رواه أبو داود 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تصاحب إال مؤمنا وال  - ٤٥٩٩

  يأكل طعامك إال تقي 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

اهللا من له  وعن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث هن حق ال جيعل - ٤٦٠٠
  سهم يف اإلسالم كمن ال سهم له وال يتوىل اهللا عبدا فيوليه غريه 

  وال حيب رجل قوما إال حشر معهم 
  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط بإسناد جيد ورواه يف الكبري من حديث ابن مسعود 

ليهن ال جيعل اهللا من له سهم يف وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة أحلف ع
اإلسالم كمن ال سهم له وأسهم اإلسالم ثالثة الصالة والصوم والزكاة وال يتوىل اهللا عبدا يف الدنيا فيوليه غريه يوم 

  القيامة وال حيب رجل قوما إال جعله اهللا معهم احلديث 
  رواه أمحد بإسناد جيد 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم الشرك أخفى من دبيب الذر على وعنها رضي اهللا عنها قالت قال رسول  - ٤٦٠٢
الصفا يف الليلة الظلماء وأدناه أن حتب على شيء من اجلور وتبغض على شيء من العدل وهل الدين إال احلب 

   ١٣والبغض قال اهللا عز و جل قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا آل عمران 
  ناد رواه احلاكم وقال صحيح اإلس

  الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافني واملنجمني بالرمل واحلصى أو حنو ذلك وتصديقهم 



  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجتنبوا السبع املوبقات  - ٤٦٠٣
لنفس اليت حرم اهللا إال باحلق قالوا يا رسول اهللا وما هن قال صلى اهللا عليه و سلم الشرك باهللا والسحر وقتل ا

  وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر ومن  - ٤٦٠٤
  شيء وكل إليه سحر فقد أشرك ومن تعلق ب

  رواه النسائي من رواية احلسن عن أيب هريرة ومل يسمع منه عند اجلمهور 
  وقوله تعلق أي وعلق على نفسه العوز واحلروز 

  وعن احلسن عن عثمان بن أيب العاصي رضي اهللا عنه قال مسعت  - ٤٦٠٥

مه عليه ساعة يوقظ فيها أهله يقول يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كان لداود نيب اهللا صلوات اهللا وسال
  آل داود قوموا فصلوا فإن هذه الساعة يستجيب اهللا فيها الدعاء إال لساحر أو عاشر 

  رواه أمحد عن علي بن زيد عنه وبقية رواته حمتج هبم يف الصحيح واختلف يف مساع احلسن من عثمان 
هللا صلى اهللا عليه و سلم ليس منا من تطري أو وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول ا - ٤٦٠٦

تطري له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 
  صلى اهللا عليه و سلم 

  رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطرباين من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى 
  إىل آخره بإسناد حسن 

وعن عبيد بن عمري الليثي عن أبيه أن رجال قال يا رسول اهللا وكم الكبائر قال تسع أعظمهن اإلشراك  - ٤٦٠٨
  باهللا وقتل املؤمن بغري حق والفرار من الزحف وقذف احملصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا احلديث 

  رواه الطرباين يف حديث تقدم يف الفرار من الزحف 
ان يف صحيحه حديث أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده يف كتاب النيب صلى اهللا وروى ابن حب

عليه و سلم الذي كتبه إىل أهل اليمن يف الفرائض والسنن والديات والزكاة فذكر فيه وإن أكرب الكبائر عند اهللا 
يل اهللا يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي يوم القيامة اإلشراك باهللا وقتل النفس املؤمنة بغري حق والفرار يف سب

  احملصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أتى كاهنا فصدقه مبا قال  - ٤٦٠٩

  فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  قوي  رواه البزار بإسناد جيد

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد 
  برىء مما أنزل على حممد صلى اهللا عليه و سلم ومن أتاه غري مصدق له مل تقبل له صالة أربعني ليلة 

  رواه الطرباين من رواية رشدين بن سعد 
  ن بعض املضمرات فيصيب بعضها وخيطىء أكثرها ويزعم أن اجلن ختربه بذلك الكاهن هو الذي خيرب ع

وروي عن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أتى  - ٤٦١١



  كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعني ليلة فإن صدقه مبا قال كفر 
  رواه الطرباين 

أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن ينال الدرجات العلى من  وعن - ٤٦١٢
  تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطريا 
  رواه الطرباين بإسنادين رواة أحدمها ثقات 

ه عن وعن صفية بنت أيب عبيد عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أتى عرافا فسأل - ٤٦١٣
  شيء فصدقه مل تقبل له صالة أربعني يوما 

  رواه مسلم 
  العراف بفتح العني املهملة وتشديد الراء كالكاهن وقيل هو الساحر 

وقال البغوي العراف هو الذي يدعي معرفة األمور مبقدمات وأسباب يستدل هبا على مواقعها كاملسروق من الذي 
  من يسمي املنجم كاهنا انتهى سرقه ومعرفة مكان الضالة وحنو ذلك ومنهم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه  - ٤٦١٤
  مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 

ل صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ويف أسانيدهم كالم ذكرته يف خمتصر السنن واحلاكم وقا
  على شرطهما 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على 
  حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا 
ا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد وعنه رضي اهللا عنه قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن مب - ٤٦١٦

  صلى اهللا عليه و سلم 
  رواه الطرباين يف الكبري ورواته ثقات 

وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل اجلنة مدمن مخر وال  - ٤٦١٧
  مؤمن بسحر وال قاطع رحم 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

س رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اقتبس علما من النجوم وعن ابن عبا - ٤٦١٨
  اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد 
  رواه أبو داود وابن ماجه وغريمها 

قال احلافظ واملنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة احلوادث اآلتية يف مستقبل الزمان كمجيء 
ع الثلج وهبوب الريح وتغيري األسعار وحنو ذلك ويزعمون أهنم يدركون ذلك بسري الكواكب واقتراهنا املطر ووقو

وافتراقها وظهورها يف بعض األزمان وهذا علم استأثر اهللا به ال يعلمه أحد غريه فأما ما يدرك من طريق املشاهدة 
ل والنهار وكم بقي فإنه غري داخل يف النهي من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجه القبلة وكم مضى من اللي

  واهللا أعلم 
وعن قطن بن قبيصة عن أبيه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول العيافة  - ٤٦١٩



  والطرية والطرق من اجلبت 
  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه 

  انتهى  قال أبو داود الطرق الزجر والعيافة اخلط
  وقال ابن فارس الطرق الضرب بالعصى وهو جنس من التكهن 

  الطرق بفتح الطاء وسكون الراء 
  واجلبت بكسر اجليم كل ما عبد من دون اهللا تعاىل 

  الترهيب من تصوير احليوانات والطيور يف البيوت وغريها 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون  عن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن - ٤٦٢٠

  يوم القيامة يقال هلم أحيوا ما خلقتم 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سفر وقد سترت سهوة يل  - ٤٦٢١
عائشة أشد الناس عذابا عند اهللا يوم بقرام فيه متاثيل فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلون وجهه وقال يا 

  القيامة الذين يضاهون خبلق اهللا 
  قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتني 

ويف رواية قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف البيت قرام فيه صور فتلون وجهه مث  - ٤٦٢٢
  لقيامة الذين يصورون هذه الصور تناول الستر فهتكه وقال إن من أشد الناس عذابا يوم ا

ويف أخرى أهنا اشترت منرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام على الباب فلم  - ٤٦٢٣
  يدخل فعرفت يف وجهه الكراهية 

ما بال هذه  قالت فقلت يا رسول اهللا أتوب إىل اهللا وإىل رسوله ماذا أذنبت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  النمرقة فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال هلم أحيوا ما خلقتم وقال 
  إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة 

  رواه البخاري ومسلم 
اق يف احلائط يوضع فيه الشيء وقيل هي الصفة وقيل املخدع بني البيتني وقيل السهوة بفتح السني املهملة هي الط

  بيت صغري كاخلزانة الصغرية 
  والقرام بكسر القاف هو الستر 

  والنمرقة بضم النون والراء أيضا وقد تفتح الراء وبكسرمها هي املخدة 
  باس رضي اهللا وعن سعيد بن أيب احلسن رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل ابن ع - ٤٦٢٤

عنهما فقال له إين رجل أصور هذه الصور فأفتين فيها فقال ادن مين فدنا مث قال ادن مين فدنا حىت وضع يده على 
رأسه وقال أنبئك مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كل 

  فسا فيعذبه يف جهنم مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها ن
  قال ابن عباس فإن كنت ال بد فاعال فاصنع الشجر وما ال نفس له 



  رواه البخاري ومسلم 
ويف رواية للبخاري قال كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال يا ابن عباس إين رجل إمنا معيشيت من  - ٤٦٢٥

ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  صنعة يدي وإين أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس ال أحدثك إال
مسعته يقول من صور صورة فإن اهللا معذبه حىت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربا الرجل ربوة شديدة 

  فقال وحيك إن أبيت إال أن تصنع فعليك هبذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح 
  ربا اإلنسان إذا انتفخ غيظا أو كربا 

ن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أشد الناس عذابا وع - ٤٦٢٦
  يوم القيامة املصورون 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا تعاىل ومن أظلم  - ٤٦٢٧
  قوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعرية ممن ذهب خيلق كخلقي فليخل

  رواه البخاري ومسلم 
وعن حيان بن حصني قال قال يل علي رضي اهللا عنه أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا  - ٤٦٢٨

  عليه و سلم أال تدع صورة إال طمستها وال قربا مشرفا إال سويته 
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي 

عن علي قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فقال أيكم ينطلق إىل املدينة فال يدع فيها  وروى أمحد
  وثنا إال كسره وال قربا إال سواه وال صورة إال لطخها فقال رجل أنا يا رسول اهللا قال فهاب أهل املدينة 

وال قربا إال سويته وال صورة إال لطختها مث قال  قال فانطلق مث رجع فقال يا رسول اهللا مل أدع هبا وثنا إال كسرته
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عاد إىل صنعة شيء من هذا فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  وإسناده جيد إن شاء اهللا 
الئكة بيتا فيه كلب وعن أيب طلحة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تدخل امل - ٤٦٣٠

  وال صورة 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 

  ويف رواية ملسلم ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال متاثيل  - ٤٦٣١
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال واعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جربيل صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٦٣٢

عليه حىت اشتد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج فلقيه جربيل صلى اهللا عليه و سلم أن يأتيه فراث 
  فشكا إليه فقال إنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة 

  رواه البخاري 
  راث بالثاء املثلثة غري مهموز أي أبطأ 

دخل املالئكة بيتا فيه صورة وال وعن علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال ت - ٤٦٣٣
  جنب وال كلب 

  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه كلهم من رواية عبد اهللا بن حيىي 



  قال البخاري فيه نظر 
  وعن أيب هرير رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين جربيل عليه  - ٤٦٣٤

فلم مينعين أن أكون دخلت إال أنه كان على الباب متاثيل وكان يف البيت قرام ستر  السالم فقال يل أتيتك البارحة
فيه متاثيل وكان يف البيت كلب فمر برأس التمثال الذي يف البيت يقطع فيصري كهيئة الشجرة ومر بالستر فيقطع 

  فيجعل وسادتني منبوذتني توطآن ومر بالكلب فليخرج 
ي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وتأيت أحاديث من رواه أبو داود والترمذي والنسائ

  هذا النوع يف اقتناء الكلب إن شاء اهللا تعاىل 
وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج عنق من النار يوم  - ٤٦٣٥

نطق يقول إين وكلت بثالثة مبن جعل مع اهللا إهلا آخر وبكل القيامة له عينان يبصر هبما وأذنان تسمعان ولسان ي
  جبار عنيد وباملصورين 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب 
  عنق بضم العني والنون أي طائفة وجانب من النار 

  الترهيب من اللعب بالنرد  - ٣٤
من لعب بالنردشري فكأمنا صبغ يده يف  عن بريدة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال - ٤٦٣٦

  دم خنزير 
  رواه مسلم 

  وله وأليب داود وابن ماجه فكأمنا غمس يده يف حلم خنزير ودمه 
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لعب بنرد أو نردشري فقد  - ٤٦٣٧

  عصى اهللا ورسوله 
اود وابن ماجه واحلاكم والبيهقي ومل يقولوا أو نردشري وقال احلاكم صحيح على رواه مالك واللفظ له وأبو د

  شرطهما 

قال البيهقي وروينا من وجه آخر عن حممد بن كعب عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقلب 
  كعباهتا أحد ينتظر ما تأيت به إال عصى اهللا ورسوله 

لماء إىل أن اللعب بالنرد حرام ونقل بعض مشاخينا اإلمجاع على حترميه واختلفوا يف قال احلافظ قد ذهب مجهور الع
اللعب بالشطرنج فذهب بعضهم إىل إباحته ألنه يستعان به يف أمور احلرب ومكائده لكن بشروط ثالثة أحدها أن ال 

  يؤخر بسببه صالة عن وقتها 
  والثاين أن ال يكون فيه قمار 

حال اللعب عن الفحش واخلنا ورديء الكالم فمىت لعب به أو فعل شيئا من هذه األمور  والثالث أن حيفظ لسانه
كان ساقط املروءة مردود الشهادة وممن ذهب إىل إباحته سعيد بن جبري والشعيب وكرهه الشافعي كراهة تنزيه 

شيء منها إسنادا وذهب مجاعات من العلماء إىل حترميه كالنرد وقد ورد ذكر الشطرنج يف أحاديث ال أعلم ل
  صحيحا وال حسنا واهللا أعلم 

الترغيب يف اجلليس الصاحل والترهيب من اجلليس السىيء وما جاء فيمن جلس وسط احللقة وأدب اجمللس وغري 



  ذلك 
عن أيب موسى رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس  - ٤٦٣٨

املسك ونافخ الكري فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيا طيبة ونافخ السوء كحامل 
  الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحيا خبيثة 

  رواه البخاري ومسلم 
  حيذيك أي يعطيك 

س الصاحل كمثل صاحب وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل اجللي - ٤٦٣٩
املسك إن مل يصبك منه شيء أصابك من رحيه ومثل اجلليس السوء كمثل صاحب الكري إن مل يصبك من سواده 

  أصابك من دخانه 
  رواه أبو داود والنسائي 

  وعن حذيفة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن من جلس وسط احللقة 
  رواه أبو داود 

  أيب جملز أن رجال قعد وسط حلقة  وعن - ٤٦٤١
قال حذيفة ملعون على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم أو لعن اهللا على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم من 

  جلس وسط احللقة 
  رواه الترمذي 

  وقال حديث حسن صحيح واحلاكم بنحوه وقال صحيح على شرطهما 
ال مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا جالس وقد وعن الشريد بن سويد رضي اهللا عنه ق - ٤٦٤٢

وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقعد قعدة 
  املغضوب عليهم 

  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 
  وزاد قال ابن جريج وضع راحتيك على األرض 

ي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام له رجل عن وعن ابن عمر رض - ٤٦٤٣
  جملسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رواه أبو داود 
ويف رواية له عن سعد بن أيب احلسن قال جاء أبو بكرة يف شهادة فقام له رجل من جملسه فأىب أن جيلس  - ٤٦٤٤

  إن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذا فيه وقال 
وعن ابن عمر أيضا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقيمن أحدكم رجال  - ٤٦٤٥

  من جملسه مث جيلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح اهللا لكم 
  لس فيه ويف رواية قال وكان ابن عمر إذا قام له رجل من جملسه مل جي - ٤٦٤٦

  رواه البخاري ومسلم 
وعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنهما قال كنا إذا أتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم جلس أحدنا حيث  - ٤٦٤٧



  ينتهي 
  رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه 

  يفرق بني اثنني إال بإذهنما  وعن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل لرجل أن
  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن 

  ويف رواية أليب داود ال جيلس بني رجلني إال بإذهنما  - ٤٦٤٩
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قام أحدكم من جملس مث رجع  - ٤٦٥٠

  إليه فهو أحق به 
  داود وابن ماجه  رواه مسلم وأبو

وعن وهب بن حذيفة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الرجل أحق مبجلسه فإذا  - ٤٦٥١
  خرج حلاجته مث رجع فهو أحق مبجلسه 
  رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه 

لم يقول خري اجملالس وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و س - ٤٦٥٢
  أوسعها 

  رواه أبو داود 
  وعن أيب سعيد أيضا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إياكم واجللوس بالطرقات  - ٤٦٥٣

قالوا يا رسول اهللا ما لنا بد من جمالسنا نتحدث فيها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أبيتم فأعطوا الطريق 
  حقه 

  قالوا وما حق الطريق يا رسول اهللا قال غض البصر وكف األذى ورد السالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود 

  الترهيب أن ينام املرء على سطح ال حتجري له أو يركب البحر عند ارجتاجه 
  هللا عنه قال قال عن عبد الرمحن بن علي يعين ابن شيبان عن أبيه رضي ا - ٤٦٥٤

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة 
  رواه أبو داود 

  قال احلافظ هكذا وقع يف روايتنا حجار بالراء بعد األلف ويف بعض النسخ حجاب بالباء املوحدة وهو مبعناه 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينام الرجل على سطح ليس وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال هنى رسو - ٤٦٥٥

  مبحجور عليه 
  رواه الترمذي وقال حديث غريب 

وروي عن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من رمانا بالليل فليس  - ٤٦٥٦
  منا ومن رقد على سطح ال جدار له فمات فدمه هدر 

  رواه الطرباين 
وعن أيب عمران اجلوين قال كنا بفارس وعلينا أمري يقال له زهري بن عبد اهللا فأبصر إنسانا فوق بيت أو  - ٤٦٥٧

  إجار ليس حوله شيء فقال يل مسعت يف هذا شيئا قلت ال 



قال حدثين رجل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد 
  قد برئت منه الذمة ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة رجله ف

  رواه أمحد مرفوعا هكذا وموقوفا ورواهتما ثقات والبيهقي مرفوعا 
ويف رواية للبيهقي عن أيب عمران أيضا قال كنت مع زهري الشنوي فأتينا على رجل نائم على ظهر  - ٤٦٥٨

مث قال قم مث قال زهري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بات  جدار وليس له ما يدفع رجليه فضربه برجله
على ظهر جدار وليس له ما يدفع رجليه فوقع فمات فقد برئت منه الذمة ومن ركب البحر يف ارجتاجه ففرق فقد 

  برئت منه الذمة 
ن أيب علي وقيل عن زهري قال البيهقي ورواه شعبة عن أيب عمران عن حممد بن أيب زهري وقيل عن حممد بن زهري ب

  بن أيب جبل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقيل غري ذلك 
  اإلجار بكسر اهلمزة وتشديد اجليم هو السطح 

  وارجتاج البحر هيجانه 

  الترهيب أن ينام اإلنسان على وجهه من غري عذر 
ل مضطجع على بطنه فغمزه وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم برج - ٤٦٥٩

  برجله وقال إن هذه ضجعة ال حيبها اهللا عز و جل 
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واللفظ له وقد تكلم البخاري يف هذا احلديث 

وعن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال كان أيب من أصحاب الصفة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٤٦٦٠
  بيت عائشة  و سلم انطلقوا بنا إىل

فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا فجاءت جبشيشة فأكلنا مث قال يا عائشة أطعمينا فجاءت حبيسة مثل القطاة فأكلنا مث 
  قال يا عائشة اسقينا 

  فجاءت بعس من لنب فشربنا فجاءت بقدح صغري فشربنا مث قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إىل املسجد 
  من السحر على بطين إذ جاء رجل حيركين برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها اهللا عز و جل قال فبينا أنا مضطجع 

  قال فنظرت فإذا هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رواه أبو داود واللفظ له ورواه النسائي عن قيس بن طغفة بالغني املعجمة قال حدثين أيب فذكره وابن ماجه عن 

خمتصرا ورواه ابن حبان يف صحيحه عن قيس بن طغفة بالغني املعجمة عن أبيه  قيس بن طهفة باهلاء عن أبيه
كالنسائي ورواه ابن ماجه أيضا عن ابن طهفة أو طخفة على اختالف النسخ عن أيب ذر قال مر يب رسول اهللا صلى 

   اهللا عليه و سلم وأنا مضطجع على بطين فركضين برجله وقال يا جنيدب إمنا هذه ضجعة أهل النار
قال أبو عمر النمري اختلف فيه اختالفا كثريا واضطرب فيه اضطرابا شديدا فقيل طهفة بن قيس باهلاء وقيل طخفة 
باخلاء وقيل ضغفة بالغني وقيل طقفة بالقاف والفاء وقيل قيس بن طخفة وقيل عبد اهللا بن طخفة عن النيب صلى اهللا 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم وحديثهم كلهم واحد عليه و سلم وقيل طهفة عن أيب ذر رضي اهللا عنه عن 
  قال كنت نائما بالصفة فركضين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجله وقال هذه نومة يبغضها اهللا 

وكان من أهل الصفة ومن أهل العلم من يقول إن الصحبة ألبيه عبد اهللا وإنه صاحب القصة انتهى وذكر البخاري 
  غفة بالغني خطأ واهللا أعلم اختالفا كثريا وقال ط



  احليسة على معىن القطعة من احليس وهو الطعام املتخذ من التمر واألقط والسمن وقد جيعل عوض األقط دقيق 
  والعس القدح الكبري الضخم حرز مثانية أرطال أو تسعة 

  الترهيب من اجللوس بني الظل والشمس والترغيب يف اجللوس مستقبل القبلة 
 عياض عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن عن أيب - ٤٦٦١

  جيلس الرجل بني الضح والظل وقال جملس الشيطان 
  رواه أمحد بإسناد جيد والبزار بنحوه من حديث جابر وابن ماجه بالنهي وحده من حديث بريدة 

  و ضوء الشمس إذا استمكن من األرض الضح بفتح الضاد املعجمة وباحلاء املهملة ه
  وقال ابن األعرايب هو لون الشمس 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا كان أحدكم يف الفيء ويف  - ٤٦٦٢
  رواية يف الشمس فقلص عنه الظل فصار بعضه يف الشمس وبعضه يف الظل فليقم 

هول واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ولفظه هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن جيلس رواه أبو داود وتابعيه جم
  الرجل بني الظل والشمس 

وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن لكل شيء سيدا وإن  - ٤٦٦٣
  سيد اجملالس قبالة القبلة 

  رواه الطرباين بإسناد حسن 
وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكرم اجملالس ما استقبل  - ٤٦٦٤

  به القبلة 
  رواه الطرباين يف األوسط 

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن لكل شيء شرفا وإن  - ٤٦٦٥
  لة أشرف اجملالس ما استقبل به القب

  رواه الطرباين وفيه أحاديث غري هذه ال تسلم من مقال 
  الترغيب يف سكىن الشام وما جاء يف فضلها  - ٣٩

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم بارك لنا يف شامنا وبارك لنا  - ٤٦٦٦
  يف 

  ميننا 
  نا وبارك لنا يف ميننا قالوا ويف جندنا قال اللهم بارك لنا يف شام

  قالوا ويف جندنا قال هناك الزالزل والفنت وهبا أو قال منها خيرج قرن الشيطان 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 

وعن ابن حوالة وهو عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيصري األمر أن تكونوا أجنادا  - ٤٦٦٧
  ليمن وجند بالعراق جمندة جند بالشام وجند با

قال ابن حوالة خر يل يا رسول اهللا إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام فإهنا خرية اهللا من أرضه جيتيب إليها خريته 
  من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن اهللا توكل ويف رواية تكفل يل بالشام وأهله 



  واحلاكم وقال صحيح اإلسناد رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه 
وعنه أنه قال يا رسول اهللا خر يل بلدا أكون فيه فلو أعلم أنك تبقى مل أختر عن قربك شيئا فقال عليك  - ٤٦٦٨

بالشام فلما رأى كراهييت للشام قال أتدري ما يقول اهللا يف الشام إن اهللا جل وعز يقول يا شام أنت صفويت من 
  بادي بالدي أدخل فيك خرييت من ع
  إن اهللا تكفل يل بالشام وأهله 

  رواه الطرباين من طريقني إحدامها جيدة 
وعن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قام يوما يف الناس فقال يا أيها  - ٤٦٦٩

  الناس توشكون أن تكونوا أجنادا جمندة جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن 
  ابن حوالة يا رسول اهللا إن أدركين ذلك الزمان فاختر يل  فقال

قال إين أختار لك الشام فإنه خرية املسلمني وصفوة اهللا من بالده جيتيب إليها صفوته من خلقه فمن أىب فليلحق بيمنه 
  وليسق من غدره فإن اهللا قد تكفل يل بالشام وأهله 

  رباين أيضا من حديث أيب الدرداء بنحوه بإسناد حسن ورواه الطرباين ورواته ثقات ورواه البزار والط
وعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيند الناس أجنادا جند  - ٤٦٧٠

  باليمن وجند بالشام وجند باملشرق وجند باملغرب 
  ك تأمرين قال عليك بالشام فقال رجل يا رسول اهللا خر يل إين فىت شاب فلعلي أدرك ذلك فأي ذل

  رواه الطرباين من طريقني إحدامها حسنة 

ويف رواية عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حلذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل ومها يستشريانه 
يسكنها خريته من خلقه يف املنزل فأومأ إىل الشام مث سأاله فأومأ إىل الشام قال عليكم بالشام فإهنا صفوة بالد اهللا 

  فمن أىب فليلحق بيمنه وليسق من غدره فإن اهللا تكفل يل بالشام وأهله 
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ستكون  - ٤٦٧٢

تلفظهم أرضوهم  هجرة بعد هجرة فخيار أهل األرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى يف األرض شرار أهلها
  وتقذرهم نفس اهللا وحتشرهم النار مع القردة واخلنازير 

  رواه أبو داود عن شهر عنه واحلاكم عن أيب هريرة عنه وقال صحيح على شرط الشيخني كذا قال 
وعنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إين رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من حتت  - ٤٦٧٣
  أتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إىل الشام وساديت ف

  أال وإن اإلميان إذا وقعت الفنت بالشام 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

  ويف رواية للطرباين إذا وقعت الفنت فاألمن بالشام  - ٤٦٧٤
  ورواه أمحد من حديث عمرو بن العاصي 

درداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينا أنا نائم رأيت عمود وعن أيب ال - ٤٦٧٥
  الكتاب احتمل من حتت رأسي فعمد به إىل الشام 

  أال وإن اإلميان حني تقع الفنت بالشام 
  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح 



ه و سلم قال رأيت ليلة أسري يب عمودا وعن عبد اهللا بن حوالة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا علي - ٤٦٧٦
  أبيض كأنه لؤلؤة حتمله املالئكة 

قلت ما حتملون فقالوا عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام وبينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من حتت 
  وساديت 

  وضع بالشام  فظننت أن اهللا عز و جل ختلى من أهل األرض فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع بني يدي حىت

  فقال ابن حوالة يا رسول اهللا خر يل 
  قال عليك بالشام 

  رواه الطرباين ورواته ثقات 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشام صفوة اهللا من بالده إليها جيتيب  - ٤٦٧٧

  ن غريها فربمحته صفوته من عباده فمن خرج من الشام إىل غريها فبسخطه ومن دخلها م
رواه الطرباين واحلاكم كالمها من رواية عفري بن معدان وهو واه عن سليم بن عامر عنه وقال احلاكم صحيح 

  اإلسناد كذا قال 
وعن خالد بن معدان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نزلت علي النبوة من ثالثة أماكن مكة  - ٤٦٧٨

  إحداهن مل ترجع إليهن أبدا  واملدينة والشام فإن أخرجت من
  رواه أبو داود يف املراسيل من رواية بقية 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل الشام وأزواجهم  - ٤٦٧٩
ا من الثغور وذراريهم وعبيدهم وإماؤهم إىل منتهى اجلزيرة مرابطون فمن نزل مدينة من املدائن فهو يف رباط أو ثغر

  فهو يف جهاد 
رواه الطرباين وغريه من معاوية بن حيىي أيب مطيع وهو حسن احلديث عن أرطأة بن املنذر عمن حدثه عن أيب 

  الدرداء ومل يسمه 
  وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما وحنن عنده طوىب للشام  - ٤٦٨٠

  ن باسطة أجنحتها عليه إن مالئكة الرمح
رواه الترمذي وصححه وابن حبان يف صحيحه والطرباين بإسناد صحيح ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم وحنن عنده طوىب للشام 
  قلنا ما له يا رسول اهللا قال إن الرمحن لباسط رمحته عليه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيخرج عليكم  وعن سامل بن عبد اهللا عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال - ٤٦٨١
  يف آخر الزمان نار من حضر موت حتشر الناس 

  قال قلنا مبا تأمرنا يا رسول اهللا قال عليكم بالشام 
  رواه أمحد والترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

 عليه و سلم يقول أهل الشام سوط اهللا يف أرضه وعن خرمي بن فاتك رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا
  ينتقم هبم ممن يشاء من عباده وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم وال ميوتوا إال مها وغما 

  رواه الطرباين مرفوعا هكذا وأمحد موقوفا ولعله الصواب ورواهتما ثقات واهللا أعلم 



مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف امللحمة الكربى  وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أنه - ٤٦٨٣
  فسطاط املسلمني بأرض يقال هلا الغوطة فيها مدينة يقال هلا دمشق خري منازل املسلمني يومئذ 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  اء أي جمتمع املسلمني قوله فسطاط املسلمني بضم الف

  الترهيب من الطرية  - ٤٠
عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الطرية شرك الطرية شرك الطرية  - ٤٦٨٤

  شرك وما منا إال ولكن اهللا يذهبه بالتوكل 
  حسن صحيح رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث 

قال احلافظ قال أبو القاسم األصبهاين وغريه يف احلديث إضمار والتقدير وما منا إال وقد وقع يف قلبه شيء من ذلك 
يعين قلوب أمته ولكن اهللا يذهب ذلك عن قلب كل من يتوكل على اهللا وال يثبت على ذلك هذا لفظ األصبهاين 

  نا إىل آخره من كالم ابن مسعود مدرج غري مرفوع والصواب ما ذكره البخاري وغريه أن قوله وما م
قال اخلطايب وقال حممد بن إمساعيل كان سليمان بن حرب ينكر هذا احلرف ويقول ليس من قول رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم وكأنه قول ابن مسعود وحكى الترمذي عن البخاري أيضا عن سليمان بن حرب حنو هذا 
ة عن أبيه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول العيافة وعن قطن بن قبيص - ٤٦٨٥

  والطرية والطرق من اجلبت 
  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه وقال أبو داود الطرق الزجر والعيافة اخلط 

ل الدرجات العلى من تكهن أو وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن ينا
  استقسم أو رجع من سفر تطريا 

  رواه الطرباين والبيهقي وأحد إسنادي الطرباين ثقات 
  الترهيب من اقتناء الكلب إال لصيد أو ماشية  - ٤١

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من اقتىن كلبا إال كلب  - ٤٦٨٧
  أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قرياطان صيد 

  رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
ويف رواية للبخاري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اقتىن كلبا ليس بكلب ماشية أو صيد نقص  - ٤٦٨٨

  من عمله كل يوم قرياطان 
  ماشية أو كلبا صائدا نقص من عملهم كل يوم قرياطان وملسلم أميا أهل دار اختذوا كلبا إال كلب  - ٤٦٨٩
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من  - ٤٦٩٠

  عمله كل يوم قرياط إال كلب حرث أو ماشية 
  رواه البخاري ومسلم 

وال ماشية وال أرض فإنه ينقص من أجره قرياطان كل  ويف رواية ملسلم من اقتىن كلبا ليس بكلب صيد - ٤٦٩١
  يوم 

وعن عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه قال إين ملمن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول اهللا صلى اهللا  - ٤٦٩٢



عليه و سلم وهو خيطب فقال لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود هبيم وما من أهل 
  ت يرتبطون كلبا إال نقص من عملهم كل يوم بي

  قرياط إال كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم 
رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن ماجه إال أنه قال وما من قوم اختذوا كلبا إال كلب ماشية أو كلب صيد أو 

  كلب حرث إال نقص من أجورهم كل يوم قرياطان 
لت واعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جربيل صلى اهللا عليه و سلم يف وعن عائشة رضي اهللا عنها قا - ٤٦٩٣

  ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ومل يأته 
قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما خيلف اهللا وعده وال رسله مث التفت فإذا جرو كلب حتت 

به فأخرج فجاءه جربيل صلى اهللا عليه و سلم فقال له سريره فقال مىت دخل هذا الكلب فقلت واهللا ما دريت فأمر 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعدتين فجلست لك ومل تأتين فقال منعين الكلب الذي كان يف بيتك إنا ال ندخل 

  بيتا فيه كلب وال صورة 
  رواه مسلم 

اهللا عليه و سلم فقال له ما  وعن بريدة رضي اهللا عنه قال احتبس جربيل عليه السالم على النيب صلى - ٤٦٩٤
  حبسك قال إنا ال ندخل بيتا فيه كلب 

  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين جربيل فقال إين كنت  - ٤٦٩٥

أنه كان يف باب البيت متثال الرجال أتيتك البارحة فلم مينعين أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إال 
وكان يف البيت قرام ستر فيه متاثيل وكان يف البيت كلب فمر برأس التمثال الذي يف الباب فليقطع فيصري كهيئة 
الشجرة ومر بالستر فليقطع وجيعل منه وسادتني منتبذتني توطآن ومر بالكلب فيخرج ففعل رسول اهللا صلى اهللا 

  لكلب جروا للحسني أو للحسن حتت نضد له فأمر به فأخرج عليه و سلم وكان ذلك ا
  رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن حبان يف صحيحه 

  النضد بفتح النون والضاد املعجمة هو السرير ألنه ينضد عليه املتاع 
   صلى اهللا عليه و سلم وعليه وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه قال دخلت على رسول اهللا - ٤٦٩٦

الكآبة فسألته ما له فقال مل يأتين جربيل منذ ثالث فإذا جرو كلب بني بيوته فأمر به فقتل فبدا له جربيل عليه 
  السالم فهش إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما لك مل تأتين فقال إنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال تصاوير 

ه حمتج هبم يف الصحيح ورواه الطرباين يف الكبري بنحوه وقد روى هذه القصة غري واحد من رواه أمحد وروات
  الصحابة بألفاظ متقاربة وفيما ذكرناه كفاية 

  الترهيب من سفر الرجل وحده أو مع آخر فقط وما جاء يف خرب األصحاب عدة 
ه و سلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي - ٤٦٩٧

  ما أعلم ما سار راكب بليل وحده 
  رواه البخاري والترمذي وابن خزمية يف صحيحه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خمنثي الرجال الذين يتشبهون  - ٤٦٩٨



  وراكب الفالة وحده  بالنساء واملترجالت من النساء املتشبهات بالرجال
  رواه أمحد من رواية الطيب بن حممد وبقية رواته رواة الصحيح 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال قدم من سفر فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٦٩٩
شيطانان  من صحبت قال ما صحبت أحدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الراكب شيطان والراكبان

  والثالثة ركب 
رواه احلاكم وصححه وروى املرفوع منه مالك وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن خزمية يف صحيحه 

وبوب عليه باب النهي عن سري االثنني والدليل على أن ما دون الثالثة من املسافرين عصاة إذ النيب صلى اهللا عليه 
ثنان شيطانان ويشبه أن يكون معىن قوله شيطان أي عاص كقوله شياطني و سلم قد أعلم أن الواحد شيطان واال

  اإلنس واجلن معناه عصاة اإلنس واجلن انتهى 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الواحد شيطان واالثنان شيطانان والثالثة 
  ركب 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خري الصحابة أربعة وخري السرايا  - ٤٧٠١

  أربعمائة وخري اجليوش أربعة آالف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة 
رواه أبو داود والترمذي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما وقال الترمذي حديث حسن غريب وال يسنده كبري 

  د وذكر أنه روي عن الزهري مرسال أح
  ترهيب املرأة أن تسافر وحدها بغري حمرم  - ٤٣

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيل المرأة تؤمن باهللا  - ٤٧٠٢
  زوجها أو ابنها أو ذو حمرم منها واليوم اآلخر أن تسافر سفرا يكون ثالثة أيام فصاعدا إال ومعها أبوها أو أخوها أو 

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
  ويف رواية للبخاري ومسلم ال تسافر املرأة يومني من الدهر إال ومعها ذو حمرم منها أو زوجها  - ٤٧٠٣
مرأة تؤمن باهللا واليوم وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل ال - ٤٧٠٤

  اآلخر أن تسافر ثالثا إال ومعها ذو حمرم منها 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم  - ٤٧٠٥
  اآلخر تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم عليها 

  رواية مسرية يوم ويف 
  ويف أخرى مسرية ليلة إال ومعها رجل ذو حرمة منها 

  رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه 
  ويف رواية أليب داود وابن خزمية أن تسافر بريدا 

  الترغيب يف ذكر اهللا ملن ركب دابته  - ٤٤
اهللا عنه قال محلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على إبل من إبل الصدقة  عن أيب الس اخلزاعي رضي - ٤٧٠٦



بلح فقلنا يا رسول اهللا ما نرى أن حتملنا هذه فقال ما من بعري إال يف ذروته شيطان فاذكروا اسم اهللا عز و جل إذا 
  ركبتموها كما أمركم اهللا مث امتهنوها ألنفسكم فإمنا حيمل اهللا عز و جل 

  د والطرباين وابن خزمية يف صحيحه رواه أمح
  قوله بلح هو بضم املوحدة وتشديد الالم بعدها حاء مهملة ومعناه أهنا قد أعيت وعجزت عن السري 

يقال بلح الرجل بتخفيف الالم وتشديدها إذا أعيا فلم يقدر أن يتحرك واسم أيب الس بالسني املهملة عبد اهللا بن 
  لنيب صلى اهللا عليه و سلم أحدمها هذا غنمة وقيل زياد له حديثان عن ا

وعن حممد بن محزة عن عمرو األسلمي أنه مسع أباه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  - ٤٧٠٧
  على كل بعري شيطان فإذا ركبتموها فسموا اهللا عز و جل وال تقصروا عن حاجاتكم 

  رواه أمحد والطرباين وإسنادمها جيد 
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أردفه على دابته فلما استوى وروي  - ٤٧٠٨

عليها كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا ومحد اهللا ثالثا وسبح اهللا ثالثا وهلل اهللا واحدة مث استلقى عليه 
  ال أقبل اهللا عز و جل إليه فضحك إليه فضحك مث أقبل عليه فقال ما من امرىء يركب دابته فصنع ما صنعت إ

  رواه أمحد 

وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من راكب خيلو يف مسريه باهللا 
  وذكره إال ردفه ملك وال خيلو بشعر وحنوه إال ردفه شيطان 

  رواه الطرباين بإسناد حسن 
  ب واجلرس يف سفر وغريه الترهيب من استصحاب الكل - ٤٥

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تصحب املالئكة رفقة فيها  - ٤٧١٠
  كلب أو جرس 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
  ويف رواية أليب داود وال تصحب املالئكة رفقة فيها جلد منر ذكرها يف اللباس  - ٤٧١١
  رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجلرس مزامري الشيطان وعنه  - ٤٧١٢

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزمية يف صحيحه 
وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تدخل املالئكة بيتا فيه  - ٤٧١٣

  جرس وال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس 
  واه أبو داود والنسائي ر

  وعن أم حبيبة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس  - ٤٧١٤
  رواه أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه ولفظه قال إن العري اليت فيها اجلرس ال تصحبها املالئكة 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر باألجراس أن تقطع من أعناق اإلبل وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسو - ٤٧١٥
  يوم بدر 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 



  وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بقطع األجراس 
  رواه ابن حبان يف صحيحه أيضا 

لزبري إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ويف وعن عامر بن عبد اهللا بن الزبري أن موالة هلم ذهبت بابنة ا - ٤٧١٧
  رجليها أجراس فقطعها عمر وقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن مع كل جرس شيطانا 

  رواه أبو داود وموالة هلم جمهولة وعامر مل يدرك عمر بن اخلطاب 
عائشة رضي اهللا عنها إذ دخل عليها  وعن بنانة موالة عبد الرمحن بن حيان األنصاري أهنا كانت عند - ٤٧١٨

جارية وعليها جالجل يصوتن فقالت ال تدخلنها إال أن تقطعن جالجلها وقالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم يقول ال تدخل املالئكة بيتا فيه جرس 

  رواه أبو داود 
  بنانة بضم الباء املوحدة ونونني 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تصحب املالئكة رفقة فيها وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أ - ٤٧١٩
  جلجل 
ويف رواية قال أبو بكر بن أيب شيخ كنت جالسا مع سامل فمر بنا ركب ألم البنني معهم أجراس فحدث  - ٤٧٢٠

الء من سامل عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تصحب املالئكة ركبا معهم جلجل كم ترى مع هؤ
  جلجل 

  رواه النسائي 
الترغيب يف الدجلة وهو السفر بالليل والترهيب من السفر أوله ومن التعريس يف الطرق واالفتراق يف املنزل 

  والترغيب يف الصالة إذا عرس الناس 
عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالدجلة فإن األرض تطوى  - ٤٧٢١

  لليل با
  رواه أبو داود 

وعن جابر وهو ابن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ترسلوا مواشيكم إذا 
  غابت الشمس حىت تذهب فحمة العشاء فإن الشياطني تبعث إذا غابت الشمس حىت تذهب فحمة العشاء 

  م حىت تذهب فوعة العشاء فإهنا ساعة ختترق فيها الشياطني رواه مسلم وأبو داود واحلاكم ولفظه احبسوا صبيانك
  وقال صحيح على شرط مسلم 

  وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقلوا اخلروج إذا هدأت الرجل  - ٤٧٢٣
  إن اهللا عز و جل يبث يف ليله من خلقه ما يشاء 
  له واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم  رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه واللفظ

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سافرمت يف اخلصب فأعطوا  - ٤٧٢٤
اإلبل حظها من األرض وإذا سافرمت يف اجلدب فأسرعوا عليها السري وبادروا هبا نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق 

  اب ومأوى اهلوام بالليل فإهنا طريق الدو
  رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

نقيها بكسر النون وسكون القاف بعدها ياء مثناة حتت أي خمها ومعناه أسرعوا حىت تصلوا مقصدكم قبل أن يذهب 



  خمها من ضنك السري والتعب 
 عليه و سلم إياكم والتعريس على وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ٤٧٢٥

  جواد الطريق والصالة عليها فإهنا مأوى احليات والسباع وقضاء احلاجة عليها فإهنا املالعن 
  رواه ابن ماجه ورواته ثقات 

  التعريس هو نزول املسافر آخر الليل ليستريح 
  رقوا يف وعن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه قال كان الناس إذا نزلوا تف - ٤٧٢٦

الشعاب واألودية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن تفرقكم يف الشعاب واألودية إمنا ذلكم من الشيطان 
  فلم ينزلوا بعد ذلك منزال إال انضم بعضهم إىل بعض 

  رواه أبو داود والنسائي 
  هم اهللا وثالثة يبغضهم اهللا وعن أيب ذر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة حيب - ٤٧٢٧

أما الذين حيبهم اهللا فقوم ساروا ليلتهم حىت إذا كان النوم أحب إىل أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام 
  يتملقين ويتلو آيايت فذكر احلديث 

  رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 
  مامه وتقدم يف صدقة السر بت

  الترغيب يف ذكر اهللا ملن عثرت دابته  - ٤٧
  عن أيب املليح عن أبيه رضي اهللا عنه قال كنت رديف النيب صلى اهللا عليه و سلم فعثر بعرينا  - ٤٧٢٨

فقلت تعس الشيطان فقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حىت يصري مثل البيت 
  قل بسم اهللا فإنه يصغر حىت يصري مثل الذباب  ويقول بقويت ولكن

  رواه النسائي والطرباين واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن أيب متيمة اهلجيمي عمن كان ردف النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كنت ردفه على محار فعثر  - ٤٧٢٩

الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان  احلمار فقلت تعس الشيطان فقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تقل تعس
  تعاظم يف نفسه وقال صرعته بقويت وإذا قلت بسم اهللا تصاغرت إليه نفسه حىت يكون أصغر من ذباب 

  رواه أمحد بإسناد جيد والبيهقي واحلاكم إال أنه قال وإذا قيل بسم اهللا خنس حىت يصري مثل الذباب 
  وقال صحيح اإلسناد 

  يقوهلن من نزل منزال  الترغيب يف كلمات - ٤٨
عن خولة بنت حكيم رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من نزل منزال  - ٤٧٣٠

  مث قال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل 

  من منزله ذلك 
  رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزمية يف صحيحه 

عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه قال خرجت من محص فأواين الليل إىل البيعة فحضرين من أهل  وعن - ٤٧٣١
إىل آخر  ٤٥األرض فقرأت هذه اآلية من سورة األعراف إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض األعراف 

  اآلية 



  فقال بعضهم لبعض احرسوه اآلن حىت يصبح فلما أن أصبحت ركبت دابيت 
  طرباين ورواته رواة الصحيح إال املسيب بن واضح رواه ال
  الترغيب يف دعاء املرء ألخيه بظهر الغيب سيما املسافر  - ٤٩

عن أم الدرداء رضي اهللا عنها قالت حدثين سيدي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا  - ٤٧٣٢
  دعا الرجل ألخيه بظهر الغيب قالت املالئكة ولك مبثل 

  ه مسلم وأبو داود واللفظ له روا
قال احلافظ أم الدرداء هذه هي الصغرى تابعية وامسها هجيمة ويقال جهيمة بتقدمي اجليم ويقال مجانة ليس هلا صحبة 

  إمنا الصحبة ألم الدرداء الكربى وامسها خرية وليس هلا يف البخاري وال مسلم حديث قاله غري واحد من احلفاظ 
باس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوتان ليس بينهما وروي عن ابن ع - ٤٧٣٣

  وبني اهللا حجاب دعوة املظلوم ودعوة املرء ألخيه بظهر الغيب 
  رواه الطرباين 

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أسرع  - ٤٧٣٤
  ة دعوة غائب لغائب الدعاء إجاب

  رواه أبو داود والترمذي كالمها من رواية عبد الرمحن بن زياد بن أنعم وقال الترمذي حديث غريب 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث دعوات مستجابات  - ٤٧٣٥

  ال شك فيهن دعوة الوالد ودعوة املظلوم ودعوة املسافر 
ه أبو داود والترمذي يف موضعني وحسنه يف أحدمها والبزار ولفظه قال ثالث حق على اهللا أن ال يرد هلم دعوة روا

  الصائم حىت يفطر واملظلوم حىت ينتصر واملسافر حىت يرجع 
وعن عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث مستجاب دعوهتم  - ٤٧٣٦
  واملسافر واملظلوم  الوالد

  رواه الطرباين يف حديث بإسناد جيد 
  الترغيب يف املوت يف الغربة  - ٥٠

عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال مات رجل باملدينة ممن ولد هبا فصلى عليه رسول  - ٤٧٣٧
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال يا ليته مات بغري مولده 

  يا رسول اهللا قال إن الرجل إذا مات بغري مولده قيس بني مولده إىل منقطع أثره يف اجلنة قالوا ومل ذاك 
  رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 

  وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موت غربة شهادة  - ٤٧٣٨
  رواه ابن ماجه 

الطرباين من طريق عبد امللك بن هارون بن عنترة وهو متروك عن أبيه عن جده قال قال رسول  وروى - ٤٧٣٩
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم ما تعدون الشهيد فيكم قلنا يا رسول اهللا من قتل يف سبيل اهللا قال إن شهداء 

شهيد والغرق شهيد والسل شهيد واحلريق أميت إذا لقليل من قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد واملتردي شهيد والنفساء 
  شهيد والغريب شهيد 

  قال احلافظ وقد جاء يف أن موت الغريب شهادة مجلة من األحاديث ال يبلغ شيء منها درجة احلسن فيما أعلم 



  كتاب التوبة والزهد الترغيب يف التوبة واملبادرة هبا وإتباع

  السيئة احلسنة 
ه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل يبسط يده بالليل عن أيب موسى رضي اهللا عن - ٤٧٤٠

  ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرهبا 
  رواه مسلم والنسائي 

تطلع الشمس وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تاب قبل أن  - ٤٧٤١
  من مغرهبا تاب اهللا عليه 

  رواه مسلم 
وعن صفوان بن عسال رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن من قبل املغرب لبابا مسرية  - ٤٧٤٢

عرضه أربعون عاما أو سبعون سنة فتحه اهللا عز و جل للتوبة يوم خلق السماوات واألرض فال يغلقه حىت تطلع 
  الشمس منه 

  رواه الترمذي يف حديث البيهقي واللفظ له وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
ويف رواية له وصححها أيضا قال زر يعين ابن حبيش فما برح يعين صفوان حيدثين حىت حدثين أن اهللا  - ٤٧٤٣

يوم يأيت بعض  جعل باملغرب بابا عرضه مسرية سبعني عاما للتوبة ال يغلق ما مل تطلع الشمس من قبله وذلك قول اهللا
  اآلية  ٨٥١آيات ربك ال ينفع نفسا إمياهنا األنعام 

  وليس يف هذه الرواية وال األول تصريح برفعه كما صرح البيهقي وإسناده صحيح أيضا 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للجنة مثانية أبواب  - ٤٧٤٤

  فتوح للتوبة حىت تطلع الشمس من حنوه سبعة مغلقة وباب م
  رواه أبو يعلى والطرباين بإسناد جيد 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو أخطأمت حىت تبلغ السماء مث تبتم لتاب اهللا 
  عليكم 

  رواه ابن ماجه بإسناد جيد 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من سعادة املرء أن يطول وعن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول  - ٤٧٤٦

  عمره ويرزقه اهللا اإلنابة 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن يسبق الدائب اجملتهد  - ٤٧٤٧
  فليكف عن الذنوب 

  حيح إال يوسف بن ميمون رواه أبو يعلى ورواته رواة الص
  الدائب هبمزة بعد األلف هو املتعب نفسه يف العبادة اجملتهد فيها 

وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤمن واه راقع فسعيد من  - ٤٧٤٨
  هلك على رقعه 

  راقع يعين تائب مستغفر رواه البزار والطرباين يف الصغري واألوسط وقال معىن واه مذنب و



وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مثل املؤمن ومثل اإلميان كمثل  - ٤٧٤٩
الفرس يف آخيته جيول مث يرجع إىل آخيته وإن املؤمن يسهو مث يرجع فأطعموا طعامكم األتقياء وأولوا معروفكم 

  املؤمنني 
  حه رواه ابن حبان يف صحي

اآلخية مبد اهلمزة وكسر اخلاء املعجمة بعدها ياء مثناة حتت مشددة هي حبل يدفن يف األرض مثنيا ويربز منه 
  كالعروة تشد إليها الدابة وقيل هو عود يعرض يف احلائط تشد إليه الدابة 

  وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب قال كل ابن آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون  - ٤٧٥٠
اه الترمذي وابن ماجه واحلاكم كلهم من رواية علي بن مسعدة وقال الترمذي حديث غريب ال نعرفه إال من رو

  حديث علي بن مسعدة عن قتادة وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن عبدا أصاب ذنبا فقال  - ٤٧٥١

   أذنبت ذنبا فاغفره فقال له ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب يا رب إين

ويأخذ به فغفر له مث مكث ما شاء اهللا مث أصاب ذنبا آخر ورمبا قال مث أذنب ذنبا آخر فقال يا رب إين أذنبت ذنبا 
  آخر فاغفره يل 

 مث أصاب ذنبا آخر ورمبا قال مث قال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له مث مكث ما شاء اهللا
أذنب ذنبا آخر فقال يا رب إين أذنبت ذنبا فاغفره ليفقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال ربه 

  غفرت لعبدي فليعمل ما شاء 
  رواه البخاري ومسلم 

ب منه ومل يعد إليه بدليل قوله مث أصاب قوله فليعمل ما شاء معناه واهللا أعلم أنه ما دام كلما أذنب ذنبا استغفر وتا
ذنبا آخر فليفعل إذا كان هذا دأبه ما شاء ألنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فال يضره ال أنه 

  يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غري إقالع مث يعاوده فإن هذه توبة الكذابني 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن املؤمن إذا أذنب ذنبا كانت وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  - ٤٧٥٢

نكتة سوداء يف قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها وإن زاد زادت حىت يغلف هبا قلبه فذلك الران الذي ذكر 
   ٤١اهللا يف كتابه كال بل ران على قلوهبم املطففني 

بان يف صحيحه واحلاكم واللفظ له من طريقني قال يف أحدمها رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن ح
  صحيح على شرط مسلم 

ولفظ ابن حبان وغريه إن العبد إذا أخطأ خطيئة ينكت يف قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت فإن عاد 
  زيد فيها حىت تعلو قلبه احلديث 

يب صلى اهللا عليه و سلم ادع لنا ربك جيعل لنا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قالت قريش للن - ٤٧٥٣
الصفا ذهبا فإن أصبح ذهبا اتبعناك فدعا ربه فأتاه جربيل عليه السالم فقال إن ربك يقرئك السالم ويقول لك إن 

شئت أصبح هلم الصفا ذهبا فمن كفر منهم عذبته عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني وإن شئت فتحت هلم باب التوبة 
  ة والرمح

  قال بل باب التوبة والرمحة 
  رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح 



  وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر 
  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن 

ة وبراء مكررة معناه ما مل تبلغ روحه حلقومه فيكون مبنزلة يغرغر بغينني معجمتني األوىل مفتوحة والثانية مكسور
  الشيء الذي يتغرغر به 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أوصين قال عليك بتقوى اهللا ما استطعت  - ٤٧٥٥
  ية واذكر اهللا عند كل حجر وشجر وما عملت من سوء فأحدث له توبة السر بالسر والعالنية بالعالن
  رواه الطرباين بإسناد حسن إال أن عطاء مل يدرك معاذا ورواه البيهقي فأدخل بينهما رجال مل يسم 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى  - ٤٧٥٦
يلقى اهللا يوم القيامة وليس عليه شاهد من اهللا عز و جل حفظته ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعامله من األرض حىت 

  اهللا بذنب 
  رواه األصبهاين 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النادم ينتظر من اهللا الرمحة  - ٤٧٥٧
رى حسن عمله واملعجب ينتظر املقت واعلموا عباد اهللا أن كل عامل سيقدم على عمله وال خيرج من الدنيا حىت ي

وسوء عمله وإمنا األعمال خبواتيمها والليل والنهار مطيتان فأحسنوا السري عليهما إىل اآلخرة واحذروا التسويف 
فإن املوت يأيت بغتة وال يغترن أحدكم حبلم اهللا عز و جل فإن اجلنة والنار أقرب إىل أحدكم من شراك نعله مث قرأ 

   ٨ ٧يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الزلزلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمن 
  رواه األصبهاين من رواية ثابت بن حممد الكويف العابد 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال التائب من الذنب كمن ال  - ٤٧٥٨
  ذنب له 

رواية أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه ومل يسمع منه ورواة الطرباين رواه ابن ماجه والطرباين كالمها من 
  رواة الصحيح ورواه ابن أيب الدنيا والبيهقي مرفوعا أيضا من حديث ابن عباس وزاد 

  واملستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كاملستهزىء بربه وقد روي هبذه الزيادة موقوفا ولعله أشبه 
لطويل قال قلت ألنس بن مالك رضي اهللا عنه أقال النيب صلى اهللا عليه و سلم الندم توبة وعن محيد ا - ٤٧٥٩
  قال نعم 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعن عبد اهللا بن معقل قال دخلت أنا وأيب على ابن مسعود رضي اهللا عنه فقال له أيب مسعت النيب صلى  - ٤٧٦٠

  اهللا عليه و سلم يقول الندم توبة قال نعم 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما علم اهللا من عبد ندامة على  - ٤٧٦١
  ذنب إال غفر له قبل أن يستغفره منه 

  رواه احلاكم من رواية هشام بن زياد وهو ساقط وقال صحيح اإلسناد 
نه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس أحد أحب إليه املدح من وعن ابن مسعود رضي اهللا ع - ٤٧٦٢

اهللا من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغري من اهللا من أجل ذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه العذر من 



  اهللا من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل 
  رواه مسلم 

يب صلى اهللا عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا لذهب وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن الن - ٤٧٦٣
  اهللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر هلم 

  رواه مسلم وغريه 
وعن عمران بن احلصني رضي اهللا عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي  - ٤٧٦٤

هللا أصبت حدا فأقمه علي فدعا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليها فقال أحسن حبلى من الزنا فقالت يا رسول ا
إليها فإذا وضعت فأتين هبا ففعل فأمر هبا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشدت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرمجت مث صلى 

سمت بني سبعني من أهل املدينة عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول اهللا وقد زنت قال لقد تابت توبة لو ق
  لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها هللا عز و جل 

  رواه مسلم 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيدث حديثا لو مل أمسعه إال مرة أو 
ليه و سلم يقول كان الكفل من بين مرتني حىت عد سبع مرات ولكن مسعته أكثر مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع

إسرائيل ال يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستني دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أكرهتك قالت ال ولكنه عمل ما عملته قط وما محلين عليه إال احلاجة فقال 

ته قط اذهيب فهي لك وقال ال واهللا ال أعصي اهللا بعدها أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا تفعلني أنت هذا وما فعل
  على بابه إن اهللا قد غفر للكفل 

رواه الترمذي وحسنه واللفظ له وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر 
  من عشرين مرة يقول 

  بيهقي من طريقه وغريها وقال احلاكم صحيح اإلسناد فذكر بنحوه واحلاكم وال
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال كانت قريتان إحدامها صاحلة واألخرى ظاملة فخرج رجل من القرية  - ٤٧٦٦

الظاملة يريد القرية الصاحلة فأتاه املوت حيث شاء اهللا فاختصم فيه امللك والشيطان فقال الشيطان واهللا ما عصاين 
قال امللك إنه قد خرج يريد التوبة فقضي بينهما أن ينظر إىل أيهما أقرب فوجدوه أقرب إىل القرية الصاحلة قط ف

  بشرب فغفر له 
  قال معمر ومسعت من يقول قرب اهللا إليه القرية الصاحلة 

  رواه الطرباين بإسناد صحيح وهو هكذا يف نسخيت غري مرفوع 
عنه أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كان فيمن كان قبلكم رجل  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا - ٤٧٦٧

قتل تسعة وتسعني نفسا فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعني نفسا فهل له 
ئة نفس فهل من توبة فقال ال فقتله فكمل به مائة مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل فقال إنه قتل ما

له من توبة فقال نعم من حيول بينه وبني التوبة انطلق إىل أرض كذا وكذا فإن هبا أناسا يعبدون اهللا فاعبد اهللا معهم 
وال ترجع إىل أرضك فإهنا أرض سوء فانطلق حىت إذا نصف الطريق فأتاه ملك املوت فاختصمت فيه مالئكة الرمحة 

  ومالئكة العذاب فقالت مالئكة الرمحة 



جاء تائبا مقبال بقلبه إىل اهللا تعاىل وقالت مالئكة العذاب إنه مل يعمل خريا قط فأتاهم ملك يف صورة آدمي فجعلوه 
بينهم فقال قيسوا ما بني األرضني فإىل أيتهما كان أدىن فهو له فقاسوا فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أراد فقبضته 

  مالئكة الرمحة 
  الصاحلة أقرب بشرب فجعل من أهلها ويف رواية فكان إىل القرية 

ويف رواية فأوحى اهللا إىل هذه أن تباعدي وإىل هذه أن تقريب وقال قيسوا بينهما فوجدوه إىل هذه أقرب بشرب فغفر 
  له 

  ويف رواية قال قتادة قال احلسن ذكر لنا أنه ملا أتاه ملك املوت نأى بصدره حنوها 
  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه 

وعن أيب عبد ربه أنه مسع معاوية بن أيب سفيان على املنرب حيدث أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٧٦٨
يقول إن رجال أسرف على نفسه فلقي رجال فقال إن اآلخر قتل تسعة وتسعني نفسا كلهم ظلما فهل جتد يل من 

ا قوم يتعبدون فأهتم تعبد اهللا معهم فتوجه إليهم توبة فقال إن حدثتك أن اهللا ال يتوب على من تاب كذبتك ههن
فمات على ذلك فاجتمعت مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب فبعث اهللا إليهم ملكا فقال قيسوا ما بني املكانني فأيهم 

  كان أقرب فهو منهم فوجدوه أقرب إىل دير التوابني بأمنلة فغفر له 
  رواه الطرباين بإسنادين أحدمها جيد 

يضا بنحوه بإسناد ال بأس به عن عبد اهللا بن عمرو فذكر احلديث إىل أن قال مث أتى راهبا آخر فقال إين ورواه أ
قتلت مائة نفس فهل جتد يل من توبة فقال لقد أسرفت وما أدري ولكن ههنا قريتان قرية يقال هلا نصرة واألخرى 

يها غريهم وأما أهل كفرة فيعملون عمل أهل النار يقال هلا كفرة فأما أهل نصرة فيعملون عمل أهل اجلنة ال يثبت ف
ال يثبت فيها غريهم فانطلق إىل أهل نصرة فإن ثبت فيها وعملت عمل أهلها فال شك يف توبتك فانطلق يؤمها حىت 

إذا كان بني القريتني أدركه املوت فسألت املالئكة رهبا عنه فقال انظروا إىل أي القريتني كان أقرب فاكتبوه من 
  ا فوجدوه أقرب إىل نصرة بقيد أمنلة فكتب من أهلها أهله

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا عز و جل أنا عند ظن عبدي يب وأنا 
 معه حيث يذكرين واهللا هللا أفرح بتوبة عبده من أحدكم جيد ضالته بالفالة ومن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا

  ومن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إيل ميشي أقبلت إليه أهرول 
  رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه 

وعن يزيد بن نعيم قال مسعت أبا ذر الغفاري رضي اهللا عنه وهو على املنرب بالفسطاط يقول مسعت النيب  - ٤٧٧٠
جل شربا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه  صلى اهللا عليه و سلم يقول من تقرب إىل اهللا عز و

  باعا ومن أقبل إىل اهللا عز و جل ماشيا أقبل إليه مهروال واهللا أعلى وأجل واهللا أعلى وأجل واهللا أعلى وأجل 
  رواه أمحد والطرباين وإسنادمها حسن 

اهللا عليه و سلم يقول قال النيب وعن شريح هو ابن احلارث قال مسعت رجال من أصحاب النيب صلى  - ٤٧٧١
  صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا عز و جل يا ابن آدم قم إيل أمش إليك وامش إيل أهرول إليك 

  رواه أمحد بإسناد صحيح 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هللا أفرح بتوبة عبده من  - ٤٧٧٢

  وقد أضله بأرض فالة أحدكم سقط على بعريه 



  رواه البخاري ومسلم 
ويف رواية ملسلم هللا أشد فرحا بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فالة  - ٤٧٧٣

فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك 
  فأخذ خبطامها مث قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح إذا هو هبا قائمة عنده 

  وعن احلارث بن سويد عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٧٧٤

ه فوضع رأسه يقول هللا أفرح بتوبة عبده املؤمن من رجل نزل يف أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشراب
  فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حىت إذا اشتد عليه احلر والعطش أو ما شاء اهللا تعاىل 

قال أرجع إىل مكاين الذي كنت فيه فأنام حىت أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده 
  براحلته  عليها زاده وشرابه فاهللا أشد فرحا بتوبة العبد املؤمن من هذا

  رواه البخاري ومسلم 
  الدوية بفتح الدال املهملة وتشديد الواو والياء مجيعا هي الفالة القفر واملفازة 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحسن فيما بقي غفر له ما  - ٤٧٧٥
  مضى ومن أساء فيما بقي أخذ مبا مضى وما بقي 

  اين بإسناد حسن رواه الطرب
وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن مثل الذي يعمل  - ٤٧٧٦

السيئات مث يعمل احلسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته مث عمل حسنة فانفكت حلقة مث عمل 
  حسنة أخرى فانفكت أخرى حىت خترج إىل األرض 

  طرباين بإسنادين رواة أحدمها رواة الصحيح رواه أمحد وال
  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا رسول اهللا أوصين  - ٤٧٧٧

  قال اعبد اهللا وال تشرك به شيئا قال يا رسول اهللا زدين قال إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك 
  حيح اإلسناد رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال ص

ورواه الطرباين بإسناد ورواته ثقات عن أيب سلمة عن معاذ قال قلت يا رسول اهللا أوصين قال اعبد اهللا  - ٤٧٧٨
كأنك تراه واعدد نفسك يف املوتى واذكر اهللا عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل جبنبها حسنة 

  السر بالسر والعالنية بالعالنية 
   يدرك معاذا وأبو سلمة مل

  ورواه البيهقي يف كتاب الزهد من رواية إمساعيل بن رافع املدين عن ثعلبة بن صاحل 

عن سليمان بن موسى عن معاذ قال أخذ بيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمشى قليال مث قال يا معاذ 
رحم اليتيم وحفظ اجلوار وكظم الغيظ أوصيك بتقوى اهللا وصدق احلديث ووفاء العهد وأداء األمانة وترك اخليانة و

ولني الكالم وبذل السالم ولزوم اإلمام والتفقه يف القرآن وحب اآلخرة واجلزع من احلساب وقصر األمل وحسن 
  العمل وأهناك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادال وأن تفسد يف األرض 

  وحجر وأحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعالنية بالعالنية يا معاذ اذكر اهللا عند كل شجر 
وعن أيب ذر و معاذ بن جبل رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اتق اهللا حيثما  - ٤٧٧٩



  كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

اد جيد عن أيب ذر و معاذ بن جبل رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وروى أمحد بإسن - ٤٧٨٠
ستة أيام مث اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد فلما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى اهللا يف سر أمرك وعالنيته 

  وإذا أسأت فأحسن وال تسألن أحدا شيئا 
  وإن سقط سوطك وال تقبض أمانة 

  وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا أوصين قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة متحها  - ٤٧٨١
  قال قلت يا رسول اهللا أمن احلسنات ال إله إال اهللا قال هي أفضل احلسنات 

  رواه أمحد عن مشر بن عطية عن بعض أشياخه عنه 
  صاب من امرأة قبلة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إن رجال أ - ٤٧٨٢

ويف رواية جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إين عاجلت امرأة يف أقصى املدينة وإين أصبت 
  منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض يف ما شئت فقال له عمر لقد سترك اهللا لو سترت نفسك 

يئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال فدعاه قال ومل يرد عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم ش
  فتال عليه هذه اآلية وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل 

   ٤١١إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين هود 
  فقال رجل من القوم يا نيب اهللا هذا له خاصة قال بل للناس كافة 

  رواه مسلم وغريه 
وعن أيب طويل شطب املمدود أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أرأيت من عمل الذنوب كلها  - ٤٧٨٣

ومل يترك منها شيئا وهو يف ذلك مل يترك حاجة وال داجة إال أتاها فهل لذلك من توبة قال فهل أسلمت قال أما أنا 
  فأشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا 

  ات وتترك السيئات فيجعلهن اهللا لك خريات كلهن قال تفعل اخلري
  قال وغدرايت وفجرايت قال نعم قال اهللا أكرب فما زال يكرب حىت توارى 

رواه البزار والطرباين واللفظ له وإسناده جيد قوي وشطب قد ذكره غري واحد يف الصحابة إال أن البغوي ذكر يف 
  ري مرسال أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم طويل شطب معجمه أن الصواب عن عبد الرمحن بن جبري بن نف

  والشطب يف اللغة املمدود فصحفه بعض الرواة وظنه اسم رجل واهللا أعلم 
  الترغيب يف الفراغ للعبادة واإلقبال على اهللا تعاىل والترهيب من االهتمام بالدنيا واالهنماك عليها 

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ عن معقل بن يسار رضي اهللا عنه ق - ٤٧٨٤
  لعباديت أمأل قلبك غىن وأمأل يدك رزقا يا ابن آدم ال تباعد مين أمأل قلبك فقرا وأمأل يدك شغال 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
م من كان يريد حرث اآلخرة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل - ٤٧٨٥

  اآلية  ٠٢الشورى 
  قال يقول اهللا ابن آدم تفرغ لعباديت أمأل صدرك غىن وأسد فقرك وإال تفعل مألت صدرك شغال ومل أسد فقرك 



رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن وابن حبان يف صحيحه باختصار إال أنه قال مألت يدك 
  يف كتاب الزهد وقال احلاكم صحيح اإلسناد  شغال واحلاكم والبيهقي

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما طلعت مشس قط إال بعث جبنبتيها ملكان 
إهنما يسمعان أهل األرض إال الثقلني يا أيها الناس هلموا إىل ربكم فإن ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى وال غربت 

   وبعث جبنبتيها ملكان يناديان اللهم عجل ملنفق خلفا وعجل ملمسك تلفا مشس قط إال
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد 

ورواه البيهقي من طريق احلاكم ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من يوم طلعت مشسه إال وكان 
  داء يسمعه ما خلق اهللا كلهم غري الثقلني ياأيها الناس هلموا إىل ربكم جبنبتيها ملكان يناديان ن

إن ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى وال آبت الشمس إال وكان جبنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق اهللا كلهم 
ول امللكني يا أيها الناس غري الثقلني اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا وأنزل اهللا عز و جل يف ذلك قرآنا يف ق

وأنزل  ٥٢هلموا إىل ربكم يف سورة يونس واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم يونس 
اهللا يف قوهلما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى وما خلق الذكر واألنثى إىل 

   ٠١ ١قوله للعسرى الليل 
وروي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تفرغوا من مهوم الدنيا ما  - ٤٧٨٧

استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكرب مهه أفشى اهللا ضيعته وجعل فقره بني عينيه ومن كانت اآلخرة أكرب مهه مجع اهللا 
عبد بقلبه إىل اهللا عز و جل إال جعل اهللا قلوب املؤمنني تفد إليه عز و جل له أموره وجعل غناه يف قلبه وما أقبل 

  بالود والرمحة وكان اهللا عز و جل إليه بكل خري أسرع 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط والبيهقي يف الزهد 

نيا مهه وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كانت الد - ٤٧٨٨
فرق اهللا عليه أمره وجعل فقره بني عينيه ومل يأته من الدنيا إال ما كتب له ومن كانت اآلخرة نيته مجع اهللا له أمره 

  وجعل غناه يف قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة 
  رواه ابن ماجه ورواته ثقات والطرباين ولفظه 

يته جيعل اهللا فقره بني عينيه ويشتت عليه ضيعته وال يؤتيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه من تكن الدنيا ن
  منها إال ما كتب له ومن تكن اآلخرة نيته جيعل اهللا غناه يف قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة 

  رواه يف حديث بإسناد ال بأس به ورواه ابن حبان يف صحيحه بنحوه وتقدم لفظه يف العلم 
بفتح الضاد املعجمة وإسكان املثناة حتت معناه فرق عليه حاله وصناعته ومعاشه وما هو  قوله شتت عليه ضيعته

  مهتم به وشعبه عليه ليكثر كده ويعظم تعبه 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت اآلخرة مهه جعل اهللا غناه  - ٤٧٨٩

هي راغمة ومن كانت الدنيا مهه جعل اهللا فقره بني عينيه وفرق عليه مشله ومل يأته يف قلبه ومجع له مشله وأتته الدنيا و
  من الدنيا إال ما قدر له 

رواه الترمذي عن يزيد الرقاشي عنه ويزيد قد وثق وال بأس به يف املتابعات ورواه البزار ولفظه قال رسول اهللا 
ارك وتعاىل الغىن يف قلبه ومجع له مشله ونزع الفقر من بني صلى اهللا عليه و سلم من كانت نيته اآلخرة جعل اهللا تب



عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة فال يصبح إال غنيا وال ميسي إال غنيا ومن كانت نيته الدنيا جعل اهللا الفقر بني عينيه 
  فال يصبح إال فقريا وال ميسي إال فقريا 
  ورواه الطرباين بلفظ تقدم يف االقتصاد 

مران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من انقطع إىل اهللا عز و وعن ع - ٤٧٩٠
  جل كفاه اهللا كل مؤنة ورزقه من حيث ال حيتسب ومن انقطع إىل الدنيا وكله اهللا إليها 
  رواه أبو الشيخ ابن حبان والبيهقي من رواية احلسن عن عمران واختلف يف مساعه منه 

ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من جعل اهلم مها واحدا كفاه اهللا هم  وعن - ٤٧٩١
  دنياه ومن تشعبته اهلموم مل يبال اهللا يف أي أودية الدنيا هلك 

  رواه احلاكم والبيهقي من طريقه وغريها وقال احلاكم صحيح اإلسناد ورواه ابن ماجه يف حديث عن ابن مسعود 
  ويف رواية له عن ابن مسعود أيضا قال مسعت نبيكم صلى اهللا عليه و سلم يقول من جعل اهلموم  - ٤٧٩٢

  مها واحدا هم املعاد كفاه اهللا هم دنياه ومن تشعبت به اهلموم أحوال الدنيا مل يبال اهللا عز و جل يف أي أوديته هلك 
اهللا عليه و سلم من أصبح ومهه الدنيا فليس  وروي عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى - ٤٧٩٣

  من اهللا يف شيء 
  احلديث رواه الطرباين 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أصبح حزينا على الدنيا  - ٤٧٩٤
  أصبح ساخطا على ربه 

  رواه الطرباين 
غريه غري ما حديث يليق هبذا الباب ويأيت يف الزهد إن شاء اهللا قال احلافظ وتقدم يف االقتصاد يف طلب الرزق و

  تعاىل أحاديث أخر 
  الترغيب يف العمل الصاحل عند فساد الزمان  - ٣

عن أيب أمية الشعباين قال سألت أبا ثعلبة اخلشين قال قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول يف هذه اآلية عليكم  - ٤٧٩٥
 لقد سألت عنها خبريا سألت عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ائتمروا قال أما واهللا ٥٠١أنفسكم املائدة 

باملعروف وانتهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيهفعليك 
يهن مثل أجر مخسني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصرب فيهن مثل القبض على اجلمر للعامل ف

  رجال يعملون مثل عمله 
رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب وأبو داود وزاد قيل يا رسول اهللا أجر مخسني رجال منا أو 

  منهم قال بل أجر مخسني منكم 
  رة إيل وعن معقل بن يسار رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عبادة يف اهلرج كهج - ٤٧٩٦

  رواه مسلم والترمذي وابن ماجه 

اهلرج هو االختالف والفنت وقد فسر يف بعض األحاديث بالقتل ألن الفنت واالختالف من أسبابه فأقيم املسبب مقام 
  السبب 

  الترغيب يف املداومة على العلم وإن قل 



حصري وكان حيجزه بالليل  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم - ٤٧٩٧
فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فيصلون بصالته حىت 
كثروا فأقبل عليهم فقال يا أيها الناس خذوا من األعمال ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا وإن أحب األعمال إىل 

  اهللا ما دام وإن قل 
  ويف رواية وكان آل حممد إذا عملوا عمال أثبتوه  - ٤٧٩٨
  ويف رواية قالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل أي األعمال أحب إىل اهللا قال أدومه وإن قل  - ٤٧٩٩
ويف رواية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله  - ٤٨٠٠

  نة وإن أحب األعمال إىل اهللا أدومها وإن قل اجل
  رواه البخاري ومسلم 

  وملالك والبخاري أيضا قالت كان أحب األعمال إىل اهللا عز و جل الذي يدوم عليه صاحبه 
  وملسلم كان أحب األعمال إىل اهللا أدومها وإن قل وكانت عائشة رضي اهللا عنها إذا عملت العمل لزمته 

ظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت ورواه أبو داود ولف
  متلوا وإن أحب العمل إىل اهللا أدومه وإن قل وكان إذا عمل عمال أثبته 

  ويف رواية له قال سألت عائشة رضي اهللا عنها كيف كان عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٨٠١

شيئا من األيام قالت ال كان عمله دمية وأيكم يستطيع ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل كان خيص 
  يستطيع 

  ورواه الترمذي 
  ولفظه كان أحب األعمال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما دمي عليه 

سول اهللا صلى اهللا عليه ويف رواية له سئلت عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما أي العمل كان أحب إىل ر - ٤٨٠٢
  و سلم قاال ما دمي عليه وإن قل 

  حيجره أي يتخذه حجرة وناحية ينفرد عليه فيها 
  يثوبون بثاء مثلثة مث واو مث باء موحدة أي يرجعون إليه وجيتمعون عنده 

اهللا عليه ويف رواية له سئلت عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما أي العمل كان أحب إىل رسول اهللا صلى  - ٤٨٠٢
  و سلم قاال ما دمي عليه وإن قل 

  حيجره أي يتخذه حجرة وناحية ينفرد عليه فيها 
  يثوبون بثاء مثلثة مث واو مث باء موحدة أي يرجعون إليه وجيتمعون عنده 

وعن أم سلمة قالت ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت كان أكثر صالته وهو جالس وكان  - ٤٨٠٣
  ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسريا  أحب العمل

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
  الترغيب يف الفقر وقلة ذات اليد وما جاء يف فضل الفقراء واملساكني واملستضعفني وحبهم وجمالستهم  - ٥

دا ال عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بني أيديكم عقبة كؤو - ٤٨٠٤
  ينجو منها إال كل خمف 

  رواه البزار بإسناد حسن 



وعن أم الدرداء عن أيب الدرداء رضي اهللا عنهما قال قلت له ما لك ال تطلب ما يطلب فالن وفالن قال  - ٤٨٠٥
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن وراءكم عقبة كؤودا ال جيوزها املثقلون فأنا أحب أن أختفف 

  لك العقبة لت
  رواه الطرباين بإسناد صحيح 

  الكؤود بفتح الكاف وبعدها مهزة مضمومة هي العقبة الصعبة 
  وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما وهو آخذ بيد أيب  - ٤٨٠٦

  ذر فقال يا أبا ذر أعلمت أن بني أيدينا عقبة كؤودا ال يصعدها إال املخفون 
  قال رجل يا رسول اهللا أمن املخفني أنا أم من املثقلني قال عندك طعام يوم قال نعم وطعام غد 

  قال وطعام بعد غد قال ال 
  قال لو كان عندك طعام ثالث كنت من املثقلني 

  رواه الطرباين 
ا أثر احملاسن وال وعن أيب أمساء أنه دخل على أيب ذر وهو بالربذة وعنده امرأة سوداء مشنعة ليس عليه - ٤٨٠٧

اخللوق فقال أال تنظرون إىل ما تأمرين هذه السويداء تأمرين أن آيت العراق فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم وإن 
خليلي صلى اهللا عليه و سلم عهد إيل أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة وإنا إن نأيت عليه ويف أمحالنا 

  ن أن نأيت عليه وحنن مواقري اقتدار واضطمار أحرى أن ننجو م
  رواه أمحد 

  ورواته رواة الصحيح 
  الدحض بفتح الدال وسكون احلاء املهملتني وبفتح احلاء أيضا وآخره ضاد معجمة هو الزلق 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل ليحمي عبده  - ٤٨٠٨
  هو حيبه كما حتمون مريضكم الطعام والشراب املؤمن الدنيا و

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أحب اهللا عز و جل  - ٤٨٠٩

  عبدا محاه الدنيا كما يظل أحدكم حيمي سقيمه املاء 
يف صحيحه واحلاكم بلفظه من حديث أيب قتادة وقال احلاكم صحيح  رواه الطرباين بإسناد حسن ورواه ابن حبان

  اإلسناد 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها  - ٤٨١٠

  الفقراء واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء 
  د من حديث عبد اهللا بن عمرو إال أنه قال فيه رواه البخاري ومسلم ورواه أمحد بإسناد جي

  واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها األغنياء والنساء 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن موسى صلوات اهللا  - ٤٨١١

ه باب من اجلنة فينظر إليها قال له يا موسى وسالمه عليه قال أي رب عبدك املؤمن تقتر عليه يف الدنيا قال فيفتح ل
هذا ما أعددت له فقال موسى أي رب وعزتك وجاللك لو كان أقطع اليدين والرجلني يسحب على وجهه منذ 



  يوم خلقته إىل يوم القيامة وكان هذا مصريه مل ير بؤسا قط 
باب من النار فيقال له يا موسى هذا ما قال مث قال موسى أي رب عبدك الكافر توسع عليه يف الدنيا قال فيفتح له 

  أعددت له 
فقال موسى أي رب وعزتك وجاللك لو كان له الدنيا منذ يوم خلقته إىل يوم القيامة وكان هذا مصريه كأن مل ير 

  خريا قط 
  رواه أمحد من طريق ابن هليعة عن دراج 

هللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال هل وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما عن رسول ا - ٤٨١٢
تدرون أول من يدخل اجلنة من خلق اهللا عز و جل قالوا اهللا ورسوله أعلم قال الفقراء املهاجرون الذين تسد هبم 
الثغور وتتقى هبم املكاره وميوت أحدهم وحاجته يف صدره ال يستطيع هلا قضاء فيقول اهللا عز و جل ملن يشاء من 

حيوهم فتقول املالئكة ربنا حنن سكان مسائك وخريتك من خلقك أفتأمرنا أن نأيت هؤالء فنسلم مالئكته ائتوهم ف
عليهم قال إهنم كانوا عبادا يعبدوين وال يشركون يب شيئا وتسد هبم الثغور وتتقى هبم املكاره وميوت أحدهم 

عليهم من كل باب سالم عليكم مبا وحاجته يف صدره ال يستطيع هلا قضاء قال فتأتيهم املالئكة عند ذلك فيدخلون 
  صربمت فنعم عقىب الدار 

  رواه أمحد والبزار ورواهتما ثقات وابن حبان يف صحيحه 
وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن حوضي ما بني عدن إىل عمان  - ٤٨١٣

  سل وأكثر الناس ورودا عليه فقراء املهاجرين أكوابه عدد النجوم ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من الع
قلنا يا رسول اهللا صفهم لنا قال شعث الرؤوس دنس الثياب الذين ال ينكحون املتنعمات وال تفتح هلم السدد الذين 

  يعطون ما عليهم وال يعطون ما هلم 
  رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح وهو يف الترمذي وابن ماجه بنحوه 

  ي األبواب السدد هنا ه
وعن أيب سالم األسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز مسعت ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى  - ٤٨١٤

اهللا عليه و سلم حوضي ما بني عدن إىل عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل وأوانيه عدد 
ل الناس ورودا عليه فقراء املهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا النجوم من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا وأو

الذين ال ينكحون املنعمات وال تفتح هلم السدد قال عمر لكين قد نكحت املنعمات فاطمة بنت عبد امللك وفتحت 
  إيل السدد ال جرم أين ال أغسل رأسي حىت يشعث وال ثويب الذي يلي جسدي حىت يتسخ 

  ه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد رواه الترمذي وابن ماج
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يدخل فقراء  - ٤٨١٥

أميت اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني خريفا فقيل صفهم لنا قال الدنسة ثياهبم الشعثة رؤوسهم الذين ال يؤذن هلم على 
حون املنعمات توكل هبم مشارق األرض ومغارهبا يعطون كل الذي عليهم وال يعطون كل الذي السدات وال ينك

  هلم 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ورواته ثقات 

ورواه مسلم خمتصرا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن فقراء أميت املهاجرين يسبقون األغنياء يوم 
  القيامة بأربعني خريفا 



  ورواه ابن حبان يف صحيحه خمتصرا أيضا وقال بأربعني عاما 
وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جيتمعون يوم القيامة فيقال  - ٤٨١٦

نا فيقول أين فقراء هذه األمة قال فيقال هلم ماذا عملتم فيقولون ربنا ابتلينا فصربنا ووليت األموال والسلطان غري
  اهللا جل وعال صدقتم 

  قال فيدخلون اجلنة قبل الناس ويبقى شدة احلساب على ذوي األموال والسلطان 
قالوا فأين املؤمنون يومئذ قال يوضع هلم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على املؤمنني 

  من ساعة من هنار 
  رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه 

عن عبد الرمحن بن سابط قال أرسل عمر بن اخلطاب إىل سعيد بن عامر إنا مستعلموك على هؤالء تسري هبم إىل و
  أرض العدو فتجاهد هبم 

قال فذكر حديثا طويال قال قال فيه قال سعيد وما أنا مبتخلف عن العنق األول بعد إذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
يزفون كما تزف احلمام فيقال هلم قفوا للحساب فيقولون واهللا ما تركنا شيئا  عليه و سلم يقول إن فقراء املسلمني

  حناسب به فيقول اهللا عز و جل صدق عبادي فيدخلون اجلنة قبل الناس بسبعني عاما 
  رواه الطرباين وأبو الشيخ ابن حبان يف الثواب ورواهتما ثقات إال يزيد بن أيب زياد 

ضي اهللا عنهما قال كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فطلعت وعن عبد اهللا بن عمرو ر - ٤٨١٨
الشمس فقال يأيت قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس قال أبو بكر حنن هم يا رسول اهللا قال ال ولكم خري كثري 

  ولكنهم الفقراء املهاجرون الذين حيشرون من أقطار األرض 
  فذكر احلديث 

  وزاد مث قال طوىب للغرباء رواه أمحد والطرباين 
  قيل من الغرباء قال أناس صاحلون قليل يف ناس سوء كثري من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم 

  وأحد إسنادي الطرباين رواته رواة الصحيح 
وعن أيب الصديق الناجي عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يدخل فقراء املؤمنني  - ٤٨١٩

  ياء بأربعمائة عام اجلنة قبل األغن
قال فقلت إن احلسن يذكر أربعني عاما فقال عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أربعمائة عام حىت يقول 

  املؤمن الغين يا ليتين كنت عيال 
  قال قلت يا رسول اهللا مسهم لنا بأمسائهم قال هم الذين إذا كان مكروه بعثوا إليه 

  هم الذين حيجبون عن األبواب وإذا كان نعيم بعث إليه سواهم و
  رواه أمحد من رواية زيد بن احلواري عنه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدخل فقراء املسلمني اجلنة قبل  - ٤٨٢٠
  األغنياء بنصف يوم وهو مخسمائة عام 

  ن صحيح رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حس



قال احلافظ ورواته حمتج هبم يف الصحيح ورواه ابن ماجه بزيادة من حديث موسى بن عبيدة عن عبد اهللا بن دينار 
  عن عبد اهللا بن عمر 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التقى مؤمنان على باب اجلنة  - ٤٨٢١
 الدنيا فأدخل الفقري اجلنة وحبس الغين ما شاء اهللا أن حيبس مث أدخل اجلنة فلقيه مؤمن غين ومؤمن فقري كانا يف

الفقري فقال يا أخي ماذا حبسك واهللا لقد حبست حىت خفت عليك فيقول يا أخي إين حبست بعدك حمبسا فظيعا 
  لصدرت عنه رواء كريها ما وصلت إليك حىت سال مين من العرق ما لو ورده ألف بعري كلها أكلة محض النبات 

  رواه أمحد بإسناد جيد قوي 
  احلمض ما ملح وأمر من النبات 

وعن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أصحابه أمجع  - ٤٨٢٢
عليه و سلم أقبل على أيب  ما كانوا فقال إين رأيت الليلة منازلكم يف اجلنة وقرب منازلكم مث إن رسول اهللا صلى اهللا

بكر رضي اهللا عنه فقال يا أبا بكر إين ألعرف رجال أعرف امسه واسم أبيه وأمه ال يأيت بابا من أبواب اجلنة إال قالوا 
مرحبا مرحبا فقال سلمان إن هذا املرتفع شأنه يا رسول اهللا قال فهو أبو بكر بن أيب قحافة مث أقبل على عمر رضي 

ا عمر لقد رأيت يف اجلنة قصرا من درة بيضاء لؤلؤه أبيض مشيد بالياقوت فقلت ملن هذا فقيل لفىت اهللا عنه فقال ي
من قريش فظننت أنه يل فذهبت ألدخله فقال يا حممد هذا لعمر بن اخلطاب فما منعين من دخوله إال غريتك يا أبا 

ثمان رضي اهللا عنه فقال يا عثمان إن حفص فبكى عمر وقال بأيب وأمي عليك أغار يا رسول اهللا مث أقبل على ع
لكل نيب رفيقا يف اجلنة وأنت رفيقي يف اجلنة مث أخذ بيد علي رضي اهللا عنه فقال يا علي أو ما ترضى أن يكون 

منزلك يف اجلنة مقابل منزيل مث أقبل على طلحة والزبري رضي اهللا عنهما فقال يا طلحة ويا زبري إن لكل نيب حواري 
مث أقبل على عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه فقال لقد بطأ بك عنا من بني أصحايب حىت خشيت  وأنتما حواريي

  أن تكون هلكت وعرقت عرقا شديدا 

فقلت ما بطأ بك فقلت يا رسول اهللا من كثرة مايل ما زلت موقوفا حماسبا أسأل عن مايل من أين اكتسبته وفيما 
هللا هذه مائة راحلة جاءتين الليلة من جتارة مصر فإين أشهدك أهنا على فقراء أنفقته فبكى عبد الرمحن وقال يا رسول ا

  أهل املدينة وأيتامهم لعل اهللا خيفف عين ذلك اليوم 
  رواه البزار واللفظ له والطرباين ورواته ثقات إال عمار بن سيف وقد وثق 

صلى اهللا عليه و سلم أن عبد الرمحن قال احلافظ وقد ورد من غري وجه ومن حديث مجاعة من الصحابة عن النيب 
بن عوف رضي اهللا عنه يدخل اجلنة حبوا لكثرة ماله وال يسلم أجودها من مقال وال يبلغ منها شيء بانفراده درجة 
احلسن ولقد كان ماله بالصفة اليت ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم املال الصاحل للرجل الصاحل فأىن تنقص 

خرة أو يقصر به دون غريه من أغنياء هذه األمة فإنه مل يرد هذا يف حق غريه إمنا صح سبق فقراء هذه درجاته يف اآل
  األمة أغنياءهم على اإلطالق واهللا أعلم 

وعن أسامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قمت على باب اجلنة فكان عامة من  - ٤٨٢٣
وسون غري أن أصحاب النار قد أمر هبم إىل النار وقمت على باب النار فإذا عامة دخلها املساكني وأصحاب اجلد حمب

  من دخلها النساء 
  رواه البخاري ومسلم 

  اجلد بفتح اجليم هو احلظ والغىن 



وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت أين دخلت اجلنة فإذا أعايل  - ٤٨٢٤
فقراء املهاجرين وذراري املؤمنني وإذا ليس فيها أحد أقل من األغنياء والنساء فقيل يل أما األغنياء فإهنم أهل اجلنة 

على الباب حياسبون وميحصون وأما النساء فأهلاهن األمحران الذهب واحلرير احلديث رواه أبو الشيخ ابن حبان 
  عنه وغريه من طريق عبد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا  - ٤٨٢٥
واحشرين يف زمرة املساكني يوم القيامة فقالت عائشة مل يا رسول اهللا قال إهنم يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني 

  خريفا يا عائشة ال تردي 

  مسكينا ولو بشق مترة 
  يا عائشة حيب املساكني وقربيهم فإن اهللا يقربك يوم القيامة 

  رواه الترمذي وقال حديث غريب 
وتقدم يف صالة اجلماعة حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أتاين الليلة آت من ريب ويف رواية 

  ريب يف أحسن صورة 
  فذكر احلديث إىل أن قال قال يا حممد 

  يك قلت لبيك وسعد
فقال إذا صليت قل اللهم إين أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضين 

  إليك غري مفتون 
  احلديث رواه الترمذي وحسنه 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم أحيين  - ٤٨٢٦
  ين مسكينا واحشرين يف زمرة املساكني وإن أشقى األشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة مسكينا وتوف

  رواه ابن ماجه إىل قوله املساكني واحلاكم بتمامه وقال صحيح اإلسناد 
طلب  ورواه أبو الشيخ والبيهقي عن عطاء بن أيب رباح مسع أبا سعيد يقول يا أيها الناس ال حتملنكم العسرة على

الرزق من غري حله فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم توفين فقريا وال توفين غنيا واحشرين يف 
  زمرة املساكني فإن أشقى األشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة 

  مرة األغنياء قال أبو الشيخ زاد فيه غري أيب زرعة عن سليمان بن عبد الرمحن وال حتشرين يف ز
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا أحبوا الفقراء وجالسوهم وأحب العرب من قلبك ولريدك عن  - ٤٨٢٧

  الناس ما تعلم من نفسك 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبالل يف نفر فقالوا ما أخذت سيوف اهللا  - ٤٨٢٨
  من عنق عدو اهللا مأخذها فقال أبو بكر رضي اهللا عنه 

أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأجاره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن 
  كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا ال يغفر اهللا لك يا أخي 

  ريه رواه مسلم وغ



وعن أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستفتح بصعاليك  - ٤٨٢٩
  املسلمني 

  رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح وهو مرسل 
  ويف رواية يستنصر بصعاليك املسلمني 

ه و سلم كان ليعقوب أخ مؤاخ يف وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي - ٤٨٣٠
  اهللا تعاىل فقال ذات يوم يا يعقوب ما الذي أذهب بصرك قال البكاء على يوسف 

قال ما الذي قوس ظهرك قال احلزن على بنيامني فأتاه جربيل فقال يا يعقوب إن اهللا يقرئك السالم ويقول أما 
هللا فقال جربيل اهللا أعلم مبا تشكو يا يعقوب مث قال تستحي أن تشكوين إىل غريي قال إمنا أشكو بثي وحزين إىل ا

يعقوب أي رب أما ترحم الشيخ الكبري أذهبت بصري وقوست ظهري فاردد علي رحيانيت أمشه مشة قبل املوت مث 
اصنع يب ما أردت قال فأتاه جربيل فقال إن اهللا يقرئك السالم ويقول لك أبشر وليفرح قلبك فوعزيت لو كانا ميتني 

ما فاصنع طعاما للمساكني فإن أحب عبادي إيل األنبياء واملساكني وتدري مل أذهبت بصرك وقوست ظهرك لنشرهت
  وصنع إخوة يوسف بيوسف ما صنعوا إنكم ذحبتم شاة فأتاكم مسكني يتيم وهو صائم فلم تطعموه منه شيئا 

 من أراد الغداء من املساكني فليتغد مع قال فكان يعقوب عليه السالم بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر مناديا فنادى أال
  يعقوب وإن كان صائما أمر مناديا فنادى أال من كان صائما من املساكني فليفطر مع يعقوب عليه السالم 

رواه احلاكم ومن طريقه البيهقي عن حفص بن عمر بن الزبري عن أنس قال احلاكم كذا يف مساعي عن حفص بن 
هم وأنه حفص بن عمر بن عبد اهللا بن أيب طلحة فإن كان كذلك فاحلديث صحيح عمر بن الزبري وأظن الزبري و

وقد أخرجه إسحاق بن راهويه يف تفسريه قال أنبأنا عمرو بن حممد حدثنا زافر بن سليمان عن حيىي بن عبد امللك 
  عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بنحوه 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبصال من اخلري أوصاين أن ال أنظر وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال أوصاين خليلي ر
  إىل من هو فوقي وأنظر إىل من هو دوين وأوصاين حبب املساكني والدنو منهم وأوصاين أن أصل رمحي وإن أدبرت 

  احلديث رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه 
 صلى اهللا عليه و سلم يقول أال أخربكم بأهل وعن حارثة بن وهب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا - ٤٨٣٢

  اجلنة كل ضعيف مستضعف لو يقسم على اهللا ألبره 
  أال أخربكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكرب 

  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه 
  العتل بضم العني والتاء وتشديد الالم هو اجلايف الغليظ 

معجمة هو الضخم املختال يف مشيته وقيل القصري البطني وقيل  واجلواظ بفتح اجليم وتشديد الواو وآخره ظاء
  اجلموع املنوع 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول أهل النار كل  - ٤٨٣٣
  جعظري جواظ مستكرب مجاع مناع وأهل اجلنة الضعفاء املغلوبون 

  ى شرط مسلم رواه أمحد واحلاكم وقال صحيح عل
  اجلعظري بفتح اجليم وإسكان العني املهملة وفتح الظاء املعجمة 

  قال ابن فارس هو املنتفخ مبا ليس عنده 



وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فقال أال أخربكم بشر عباد  - ٤٨٣٤
  الضعيف املستضعف ذو الطمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهللا ألبره اهللا الفظ املستكرب أال أخربكم خبري عباد اهللا 

  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح إال حممد بن جابر 

  الطمر بكسر الطاء هو الثوب اخللق 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أخربكم عن ملوك اجلنة  - ٤٨٣٥

  قلت بلى 
  ل ضعيف مستضعف ذو طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهللا ألبره قال رج

  رواه ابن ماجه ورواة إسناده حمتج هبم يف الصحيح إال سويد بن عبد العزيز 
وعن سراقة بن مالك بن جعشم رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا سراقة أال  - ٤٨٣٦

بلى يا رسول اهللا قال أما أهل النار فكل جعظري جواظ مستكرب وأما أهل اجلنة أخربك بأهل اجلنة وأهل النار قلت 
  فالضعفاء املغلوبون 

  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احتجت اجلنة والنار فقالت  - ٤٨٣٧

نار يف اجلبارون واملتكربون وقالت اجلنة يف ضعفاء املسلمني ومساكينهم فقضى اهللا بينهما إنك اجلنة رمحيت أرحم ال
  بك من أشاء وإنك النار عذايب أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها 

  رواه مسلم 
يأيت الرجل العظيم السمني وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إنه ل - ٤٨٣٨

  يوم القيامة ال يزن عند اهللا جناح بعوضة 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال مر رجل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال لرجل عنده  - ٤٨٣٩
أن يشفع فسكت جالس ما رأيك يف هذا قال رجل من أشراف الناس هذا واهللا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث مر رجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما رأيك يف هذا فقال يا رسول 
  اهللا هذا رجل من فقراء املسلمني 

هذا أحرى إن خطب أن ال ينكح وإن شفع أن ال يشفع وإن قال أن ال يسمع لقوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ا خري من ملء األرض مثل هذا و سلم هذ

  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا ذر أترى كثرة املال هو الغىن قلت نعم يا 
  رسول اهللا 

  قال فترى قلة املال هو الفقر قلت نعم يا رسول اهللا 
قر فقر القلب مث سألين عن رجل من قريش قال هل تعرف فالنا قلت نعم يا رسول قال إمنا الغىن غىن القلب والف

اهللا قال فكيف تراه أو تراه قلت إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل قال مث سألين عن رجل من أهل الصفة فقال هل 
رفته يا رسول اهللا قال تعرف فالنا قلت ال واهللا ما أعرفه يا رسول اهللا فما زال جيليه وينعته حىت عرفته فقلت قد ع



  فكيف تراه أو تراه قلت هو رجل مسكني من أهل الصفة فقال هو خري من طالع األرض من اآلخر 
قلت يا رسول اهللا أفال يعطى من بعض ما يعطى اآلخر فقال إذا أعطي خريا فهو أهله وإذا صرف عنه فقد أعطي 

  حسنة 
  له رواه النسائي خمتصرا وابن حبان يف صحيحه واللفظ 

وعنه رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انظر أرفع رجل يف املسجد قال فنظرت  - ٤٨٤١
فإذا رجل عليه حلة قلت هذا قال قال يل انظر أوضع رجل يف املسجد قال فنظرت فإذا رجل عليه أخالق قال قلت 

  هللا خري يوم القيامة من ملء األرض مثل هذا هذا قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلذا عند ا
  رواه أمحد بأسانيد رواهتا حمتج هبم يف الصحيح وابن حبان يف صحيحه 

وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي اهللا عنه أن له فضال على من دونه فقال رسول اهللا صلى اهللا  - ٤٨٤٢
  عليه و سلم هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم 

والنسائي وعنده فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا تنصر هذه األمة بضعيفها بدعوهتم وصالهتم  رواه البخاري
  وإخالصهم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ابغوين يف ضعفائكم فإمنا  - ٤٨٤٣
  ترزقون وتنصرون بضعفائكم 
  ائي رواه أبو داود والترمذي والنس

وعن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال كنت يف أصحاب الصفة فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تام وأخذ 
العرق يف جلودنا طرقا من الغبار والوسخ إذ خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ليبشر فقراء 

هللا عليه و سلم ال يتكلم بكالم إال كلفته نفسه أن يأيت املهاجرين إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة فجعل النيب صلى ا
بكالم يعلو كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما انصرف قال إن اهللا عز و جل ال حيب هذا وضربه يلوون ألسنتهم 

  للناس يل البقر بلساهنا املرعى كذلك يلوي اهللا عز و جل ألسنتهم ووجوههم يف النار 
  د أحدها صحيح رواه الطرباين بأساني

وعن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم خيرج إلينا يف الصفة وعلينا  - ٤٨٤٥
  احلوتكية فقال لو تعلمون ما ادخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم ولتفتحن عليكم فارس والروم 

  رواه أمحد بإسناد ال بأس به 
حة مث واو ساكنة مث تاء مثناة فوق قيل هي عمة يتعممها األعراب يسموهنا هبذا االسم احلوتكية حباء مهملة مفتو

وقيل هو مضاف إىل رجل يسمى حوتكا كان يتعممها واحلوتك القصري وقيل هي مخيصة منسوبة إليه وإىل القصر 
  وهذا أظهر واهللا أعلم 

اهللا عليه و سلم اللهم من آمن بك وشهد  وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى - ٤٨٤٦
أين رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن مل يؤمن بك ويشهد أين رسولك فال 

  حتبب إليه لقاءك وال تسهل عليه قضاءك وكثر عليه من الدنيا 
بان يف الثواب ورواه ابن ماجه من حديث رواه ابن أيب الدنيا والطرباين وابن حبان يف صحيحه وأبو الشيخ ابن ح

عمرو بن غيالن الثقفي وهو خمتلف يف صحبته قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم من آمن يب وصدقين 



وعلم أن ما جئت به احلق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء ومن مل يؤمن يب ومل 
  ا جئت به احلق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره يصدقين ومل يعلم أن م

وعن حممود بن لبيد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم املوت واملوت خري 
  من الفتنة ويكره قلة املال وقلة املال أقل للحساب 

مود له رؤية ومل يصح له مساع فيما أرى وتقدم اخلالف رواه أمحد بإسنادين رواة أحدمها حمتج هبم يف الصحيح وحم
  يف صحبته يف باب الرياء وغريه واهللا أعلم 

وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قل ماله  - ٤٨٤٨
   وكثرت عياله وحسنت صالته ومل يغتب املسلمني جاء يوم القيامة وهو معي كهاتني

  رواه أبو يعلى واألصبهاين 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رب أشعث أغرب مدفوع  - ٤٨٤٩

  باألبواب لو أقسم على اهللا ألبره 
  رواه مسلم 

 وعن أنس رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول رب أشعث أغرب ذي طمرين - ٤٨٥٠
  مصفح عن أبواب الناس لو أقسم على اهللا ألبره 

  رواه الطرباين يف األوسط ورواته رواة الصحيح إال عبد اهللا بن موسى التيمي 
وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من أميت من لو جاء أحدكم  - ٤٨٥١

ولو سأله فلسا مل يعطه فلو سأل اهللا اجلنة أعطاها إياه ذي طمرين ال يسأله دينارا مل يعطه ولو سأله درمها مل يعطه 
  يؤبه له لو أقسم على اهللا ألبره 

  رواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف الصحيح 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن أغبط أوليائي عندي ملؤمن خفيف  - ٤٨٥٢

أحسن عبادة ربه وأطاعه يف السر وكان غامضا يف الناس ال يشار إليه باألصابع وكان رزقه  احلاذ ذو حظ من صالة
  كفافا فصرب على ذلك مث نقر بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه 

رواه الترمذي من طريق عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة مث قال وهذا اإلسناد عن النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم قال عرض 

علي ريب ليجعل يل بطحاء مكة ذهبا قلت ال يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو قال ثالثا أو حنو هذا فإذا 
  جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك ومحدتك 

  مث قال الترمذي هذا حديث حسن 
  قاال أغبط الناس عندي وروى ابن ماجه واحلاكم احلديث األول إال أهنما  - ٤٨٥٣

  والباقي بنحوه 
  قال احلاكم صحيح اإلسناد كذا قال قوله خفيف احلاذ حباء مهملة وذال معجمة خمففة خفيف احلال قليل املال 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي اهللا عنه خرج إىل املسجد فوجد معاذا عند قرب رسول اهللا  - ٤٨٥٤
فقال ما يبكيك قال حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اليسري من صلى اهللا عليه و سلم يبكي 



الرياء شرك ومن عادى أولياء اهللا فقد بارز اهللا باحملاربة إن اهللا حيب األبرار األتقياء األخفياء الذين إن غابوا مل 
  يفتقدوا وإن حضروا مل يعرفوا 

  مظلمة رواه ابن ماجه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح وال علة له قلوهبم مصابيح الدجى خيرجون من كل غرباء 
  قال احلافظ ويأيت بقية أحاديث هذا الباب يف الباب بعده إن شاء اهللا تعاىل 

الترغيب يف الزهد يف الدنيا واالكتفاء منها بالقليل والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس وبعض ما جاء يف 
  عليه و سلم يف املأكل وامللبس واملشرب وحنو ذلك عيش النيب صلى اهللا 

عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول  - ٤٨٥٥
اهللا دلين على عمل إذا عملته أحبين اهللا وأحبين الناس فقال ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد فيما يف أيدي الناس 

  الناس حيبك 
  رواه ابن ماجه وقد حسن بعض 

مشاخينا إسناده وفيه بعد ألنه من رواية خالد بن عمرو القرشي األموي السعيدي عن سفيان الثوري عن أيب حازم 
عن سهل وخالد هذا قد ترك واهتم ومل أر من وثقه لكن على هذا احلديث المعة من أنوار النبوة وال مينع كون راويه 

نيب صلى اهللا عليه و سلم قاله وقد تابعه عليه حممد بن كثري الصنعاين عن سفيان وحممد هذا قد ضعيفا أن يكون ال
  وثق على ضعفه وهو أصلح حاال من خالد واهللا أعلم 

وعن إبراهيم بن أدهم قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا دلين على عمل  - ٤٨٥٦
 الناس عليه فقال أما العمل الذي حيبك اهللا عليه فالزهد يف الدنيا وأما العمل الذي حيبك الناس حيبين اهللا عليه وحيبين

  عليه فانبذ إليهم ما يف يديك من احلطام 
  رواه ابن أيب الدنيا هكذا معضال ورواه بعضهم عنه عن منصور عن ربعي بن حراش قال جاء رجل فذكره مرسال 

 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الزهد يف الدنيا يريح القلب وعن أيب هريرة رضي اهللا - ٤٨٥٧
  واجلسد 

  رواه الطرباين وإسناده مقارب 
وعن الضحاك رضي اهللا عنه قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال يا رسول اهللا من أزهد  - ٤٨٥٨

وآثر ما يبقى على ما يفىن ومل يعد غدا يف أيامه وعد نفسه  الناس قال من مل ينس القرب والبلى وترك فضل زينة الدنيا
  من املوتى 

  رواه ابن أيب الدنيا مرسال وستأيت له نظائر يف ذكر املوت إن شاء اهللا تعاىل 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل ناجى  - ٤٨٥٩

ربعني ألف كلمة يف ثالثة أيام فلما مسع موسى كالم اآلدميني مقتهم ملا وقع يف مسامعه من كالم موسى مبائة ألف وأ
الرب عز و جل وكان فيما ناجاه ربه أن قال يا موسى إنه مل يتصنع يل املتصنعون مبثل الزهد يف الدنيا ومل يتقرب إيل 

ن مبثل البكاء من خشييت قال موسى يا رب الربية املتقربون مبثل الورع عما حرمت عليهم ومل يتعبد إيل املتعبدو
كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا اجلالل واإلكرام ماذا أعددت هلم وماذا جزيتهم قال أما الزهاد يف الدنيا فإين 

أحبتهم جنيت يتبوؤون منها حيث شاؤوا وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة مل يبق عبد إال 
  شته وفتشته إال الورعون فإين أستحييهم وأجلهم وأكرمهم فأدخلهم اجلنة بغري حساب وأما البكاؤون من ناق



  خشييت فأولئك هلم الرفيق األعلى ال يشاركون فيه 
  رواه الطرباين واألصبهاين 

زين وروي عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما ت - ٤٨٦٠
  األبرار يف الدنيا مبثل الزهد يف الدنيا 

  رواه أبو يعلى 
وروي عن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأيتم من  - ٤٨٦١

  يزهد يف الدنيا فادنوا منه فإنه يلقى احلكمة 
  رواه أبو يعلى 

هما ال أعلمه إال رفعه قال صالح أول هذه األمة بالزهادة واليقني س وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عن - ٤٨٦٢
  وهالك آخرها بالبخل واألمل 

  رواه الطرباين وإسناده حمتمل للتحسني ومتنه غريب 
وروي عن أنس رضي اهللا عنه يرفعه قال ينادي مناد دعوا الدنيا ألهلها دعوا الدنيا ألهلها دعوا الدنيا  - ٤٨٦٣
  ألهلها 

  ن الدنيا أكثر مما يكفيه أخذ حتفه وهو ال يشعر من أخذ م
  رواه البزار وقال ال يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال من هذا الوجه 

وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول خري الذكر  - ٤٨٦٤
  ن وهب اخلفي وخري الرزق أو العيش ما يكفي الشك من اب
  رواه أبو عوانة وابن حبان يف صحيحيهما والبيهقي 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الدنيا حلوة خضرة  - ٤٨٦٥
  وإن اهللا تعاىل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون اتقوا الدنيا واتقوا النساء 

  رواه مسلم والنسائي 
  كت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وزاد فما تر

وعن عمرة بنت احلارث رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدنيا حلوة خضرة  - ٤٨٦٦
  فمن أخذها حبقها بارك اهللا له فيها ورب متخوض يف مال اهللا ورسوله له النار يوم القيامة 

  رواه الطرباين بإسناد حسن 
  ن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وع - ٤٨٦٧

  الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها حبقها بارك اهللا له فيها ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إال النار 
  رواه الطرباين يف الكبري 

  ورواته ثقات 
 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قضى هنمته يف الدنيا وعن الرباء بن عازب رضي اهللا - ٤٨٦٨

حيل بينه وبني شهوته يف اآلخرة ومن مد عينيه إىل زينة املترفني كان مهينا يف ملكوت السموات ومن صرب على 
  القوت الشديد صربا مجيال أسكنه اهللا من الفردوس حيث شاء 

ن رواية إمساعيل بن عمرو البجلي وبقية رواته رواة الصحيح ورواه األصبهاين رواه الطرباين يف األوسط والصغري م



  إال أنه قال كان ممقوتا يف ملكوت السموات والباقي مثله 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال ال يصيب عبد من الدنيا شيئا إال نقص من درجاته عند اهللا وإن كان  - ٤٨٦٩

  عليه كرميا 
  وإسناده جيد وروي عن عائشة مرفوعا واملوقوف أصح  رواه ابن أيب الدنيا

وروي عن ثوبان رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا ما يكفيين من الدنيا قال ما سد جوعتك ووارى  - ٤٨٧٠
  عورتك وإن كان لك بيت يظلك فذاك وإن كانت لك دابة فبخ 

  رواه الطرباين يف األوسط 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليال فمر يب فدعاين فخرجت إليه وعن عسيب رضي اهللا عنه قال  - ٤٨٧١

مث مر بأيب بكر رمحه اهللا فدعاه فخرج إليه مث مر بعمر رمحه اهللا فدعاه فخرج إليه فانطلق حىت دخل حائطا لبعض 
ابه مث دعا األنصار فقال لصاحب احلائط أطعمنا فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصح

  مباء بارد فشرب فقال لتسألن عن هذا يوم القيامة 
قال فأخذ عمر رمحه اهللا العذق فضرب به األرض حىت تناثر البسر قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال يا 

جوعته أو رسول اهللا إنا ملسؤولون عن هذا يوم القيامة قال نعم إال من ثالث خرقة كف هبا عورته أو كسرة سد هبا 
  جحر يدخل فيه من احلر والقر 

  رواه أمحد ورواته ثقات 
  وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس البن آدم حق يف  - ٤٨٧٢

  سوى هذه اخلصال بيت يكنه وثوب يواري عورته وجلف اخلبز واملاء 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل شيء فضل عن ظل رواه الترمذي واحلاكم وصححاه والبيهقي ولفظه قا

  بيت وكسر خبز وثوب يواري عورة ابن آدم فليس البن آدم فيه حق 
  قال احلسن فقلت حلمران ما مينعك أن تأخذ وكان يعجبه اجلمال فقال يا أبا سعيد إن الدنيا تقاعدت يب 

  وخشنه وقال النضر بن مشيل هو اخلبز ليس معه إدام  اجللف بكسر اجليم وسكون الالم بعدمها فاء هو غليظ اخلبز
وعن أيب عبد الرمحن البجلي قال مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاصي وسأله رجل فقال ألست من فقراء  - ٤٨٧٣

  املهاجرين فقال له عبد اهللا ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه قال نعم 
  قال فأنت من األغنياء 

  فإين يل خادما قال فأنت من امللوك  قال
  رواه مسلم موقوفا 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما فوق اإلزار وظل احلائط  - ٤٨٧٤
  وحر املاء فضل حياسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه 

  جيد يف املتابعات رواه البزار ورواته ثقات إال ليث بن أيب سليم وحديثه 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول ما حياسب به العبد يوم  - ٤٨٧٥

  القيامة أن يقال له أمل أصح لك جسمك وأروك من املاء البارد 
  ورواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أردت اللحوق يب فليكفك وعن عائشة رضي اهللا عنها  - ٤٨٧٦



  من الدنيا كزاد الراكب وإياك وجمالسة األغنياء وال تستخلقي ثوبا حىت ترقعيه 
رواه الترمذي واحلاكم والبيهقي من طريقها وغريها كلهم من رواية صاحل بن حسان وهو منكر احلديث عن عروة 

  صحيح اإلسناد وذكره رزين فزاد فيه عنها وقال احلاكم 

قال عروة فما كانت عائشة تستجد ثوبا حىت ترقع ثوهبا وتنكسه ولقد جاءها يوما من عند معاوية مثانون ألفا فما 
  أمسى عندها درهم قالت هلا جاريتها فهال اشتريت لنا منه حلما بدرهم قالت لو ذكرتين لفعلت 

قدم سعد على سلمان يعوده قال فبكى فقال سعد ما يبكيك يا أبا عبد  وعن أيب سفني عن أشياخه قال - ٤٨٧٧
  اهللا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو عنك راض وترد عليه احلوض وتلقى أصحابك 

فقال ما أبكي جزعا من املوت وال حرصا على الدنيا ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهد إلينا عهدا قال 
أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وحويل هذه األساود قال وإمنا حوله إجانة وجفنة ومطهرة فقال يا سعد لتكن بلغة 

  اذكر اهللا عند مهك إذا مهمت وعند يديك إذا قسمت وعند حكمك إذا حكمت 
ل رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد كذا قال قوله وهذه األساود حويل قال أبو عبيد أراد الشخوص من املتاع وك

  شخص سواد من إنسان أو متاع أو غريه 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي  - ٤٨٧٨

أليس قد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليس أليس قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتني ما أبكي ضنا 
  ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهد إلينا عهدا ما أراين إال قد تعديت  على الدنيا وال كراهية اآلخرة

قال وما عهد إليك قال عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب وال أراين إال قد تعديت وأما أنت يا سعد فاتق 
  اهللا عند حكمك إذا حكمت وعند قسمك إذا قسمت وعند مهك إذا مهمت 

  أنه ما ترك إال بضعة وعشرين درمها مع نفيقة كانت عنده قال ثابت فبلغين 
  رواه ابن ماجه ورواته ثقات احتج هبم الشيخان إال جعفر بن سليمان فاحتج به مسلم وحده 

قال احلافظ وقد جاء يف صحيح ابن حبان أن مال سلمان رضي اهللا عنه مجع فبلغ مخسة عشر درمها ويف الطرباين أن 
  أربعة عشر درمها وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل  متاع سلمان بيع فبلغ

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما طلعت مشس قط إال بعث جبنبتيها ملكان 
  يناديان يسمعان أهل األرض إال الثقلني يا أيها الناس هلموا إىل ربكم 

  فإن ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى 
   حديث تقدم ورواته رواة الصحيح وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد رواه أمحد يف

وروى الطرباين من حديث فضالة عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أيها الناس  - ٤٨٨٠
  هلموا إىل ربكم فإن ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى 

  د خري وجند شر فما جعل جند الشر أحب إليكم من جند اخلري يا أيها الناس إمنا مها جندان جن
  أي الطريقني طريق اخلري وطريق الشر  ٠١النجد هنا الطريق ومنه قوله تعاىل وهديناه النجدين البلد 

وعن فضالة بن عبيد أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول طوىب ملن هدي لإلسالم وكان عيشه  - ٤٨٨١
  نع كفافا وق

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 



وروى أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل ما الكفاف من الرزق  - ٤٨٨٣
  قال شبع يوم وجوع يوم 

و سلم إىل رجل يستمنحه ناقة وعن نقادة األسدي رضي اهللا عنه قال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٤٨٨٤
فرده مث بعثين إىل رجل آخر يستمنحه فأرسل إليه بناقة فلما أبصرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم 

  بارك فيها وفيمن بعث هبا 
قال قال نقادة فقلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفيمن جاء هبا قال وفيمن جاء هبا مث أمر هبا فحلبت فدرت ف

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اللهم أكثر مال فالن للمانع األول واجعل رزق فالن يوما بيوم للذي بعث بالناقة 
  رواه ابن ماجه بإسناد حسن 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم اجعل رزق آل  - ٤٨٨٥
  حممد قوتا 

  افا ويف رواية كف
  رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من غين وال فقري  - ٤٨٨٦
  إال ود يوم القيامة أنه أويت من الدنيا قوتا 

  رواه ابن ماجه 
 عليه و سلم قال يتبع امليت ثالث أهله وماله وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا - ٤٨٨٧

  وعمله فريجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم 
وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبد وال أمة إال وله  - ٤٨٨٨

  ثالث أخالء 
ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب امللك تركتك فخليل يقول أنا معك فخذ 

  فذلك خدمه وأهله وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله 
رواه الطرباين يف الكبري بأسانيد أحدها صحيح ورواه يف األوسط ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل 

ت كمثل رجل له ثالثة أخالء فقال أحدهم هذا مايل فخذ منه ما شئت وأعط ما شئت ودع ما الرجل ومثل املو
شئت وقال اآلخر أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك وقال اآلخر أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن 

مله يدخل معه حييت فأما الذي قال هذا مايل فخذ منه ما شئت ودع ما شئت فهو ماله واآلخر عشريته واآلخر ع
  وخيرج معه حيث كان 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مثل ابن آدم وماله وأهله  - ٤٨٨٩

وعمله كرجل له ثالثة إخوة أو ثالثة أصحاب فقال أحدهم أنا معك حياتك فإذا مت فلست منك ولست مين 
  رة فلست منك ولست مين وقال اآلخر أنا معك حيا وميتا وقال اآلخر أنا معك فإذا بلغت تلك الشج

  رواه البزار ورواته رواة الصحيح 
وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول العبد مايل مايل وإمنا  - ٤٨٩٠



  هو ذاهب وتاركه للناس له من ماله ثالث ما أكل فأفىن أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتىن ما سوى ذلك ف
  رواه مسلم 

وعن عبد اهللا بن الشخري رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يقرأ أهلاكم التكاثر  - ٤٨٩١
قال يقول ابن آدم مايل مايل وهل لك يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 

  فأمضيت 
  ي والنسائي وتقدمت أحاديث من هذا النوع يف الصدقة ويف اإلنفاق رواه مسلم والترمذ

وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بالسوق والناس كنفتيه فمر جبدي  - ٤٨٩٢
أنه  أسك ميت فتناوله بأذنه مث قال أيكم حيب أن هذا بدرهم فقالوا ما حنب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أحتبون

لكم قالوا واهللا لو كان حيا لكان عيبا فيه ألنه أسك فكيف وهو ميت فقال واهللا للدنيا أهون على اهللا عز و جل من 
  هذا عليكم 
  رواه مسلم 

  قوله كنفتيه أي عن جانبيه 
  واألسك بفتح اهلمزة والسني املهملة أيضا وتشديد الكاف هو الصغري األذن 

عنهما قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال  وعن ابن عباس رضي اهللا - ٤٨٩٣
  والذي نفسي بيده للدنيا أهون على اهللا من هذه على أهلها 

  رواه أمحد بإسناد ال بأس به 

فيها وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة فقال ما ألهلها 
حاجة قالوا يا رسول اهللا لو كان ألهلها فيها حاجة ما نبذوها فقال واهللا للدنيا أهون على اهللا من هذه السخلة على 

  أهلها فال ألفينها أهلكت أحدا منكم 
رواه البزار والطرباين يف الكبري من حديث ابن عمر بنحوه ورواهتما ثقات ورواه أمحد من حديث أيب هريرة ولفظه 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها فقال أترون هذه هينة على أهلها قالوا نعم أن رس
  يا رسول اهللا 

  قال الدنيا أهون على اهللا من هذه على أهلها 
ويف رواية للطرباين من حديث ابن عمر أيضا حنوه و وزاد فيه ولو كانت تعدل عند اهللا مثقال حبة من  - ٤٨٩٥

  ردل مل يعطها إال ألوليائه وأحبابه من خلقه خ
  الدمنة بكسر الدال هي جمتمع الدمن وهو السرجني امللبد بعضه على بعض 

  والسخلة األنثى من ولد الضأن 
  وقوله فال ألفينها بالفاء وتشديد النون أي فال أجدهنا 

ه و سلم لو كانت الدنيا تعدل عند وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي - ٤٨٩٦
  اهللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء 

  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح 
وعن سلمان رضي اهللا عنه قال جاء قوم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلم ألكم طعام قالوا  - ٤٨٩٧

  نعم 



  دونه قالوا نعم قال فلكم شراب قالوا نعم قال وترب
  قال فإن معادمها كمعاد الدنيا يقوم أحدكم إىل خلف بيته فيمسك أنفه من نتنه 

  رواه الطرباين ورواته حمتج هبم يف الصحيح 
وعن الضحاك بن سفيان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له يا ضحاك ما طعامك  - ٤٨٩٨

   قال يا رسول اهللا اللحم واللنب
  قال مث يصري إىل ماذا قال إىل ما قد علمت 

  قال فإن اهللا تعاىل ضرب ما خيرج من ابن آدم مثال للدنيا 
  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح إال علي بن زيد بن جدعان 

وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن مطعم ابن آدم جعل مثال للدنيا وإن قزحه 
  ملحه فانظر إىل ما يصري رواه عبد اهللا بن أمحد وابن حبان يف صحيحه و

  قوله قزحه بتشديد الزاي هو من القزح وهو التابل يقال قزحت القدر إذا طرحت فيها األبزار 
  وملحه بتخفيف الالم معروف 

الدنيا ملعونة ملعون  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن - ٤٩٠٠
  ما فيها إال ذكر اهللا وما وااله وعامل أو متعلم 

  رواه ابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن 
وعن املستولد أخي بين فهر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما الدنيا يف اآلخرة  - ٤٩٠١

  أشار حيىي بن حيىي بالسبابة فلينظر مب يرجع رواه مسلم إال كما جيعل أحدكم أصبعه هذه يف اليم و
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد  - ٤٩٠٢

اخلميصة إن أعطي رضي وإن مل يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش طوىب لعبد أخذ بعنان فرسه يف 
أشعث رأسه مغربة قدماه وإن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف الساقة كان يف الساقة وإن سبيل اهللا 

  استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشفع 
  رواه البخاري وتقدم مع شرح غريبه يف الرباط 

ياه أضر وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن رسول هللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أحب دن - ٤٩٠٣
  بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفىن 

  رواه أمحد ورواته ثقات والبزار وابن حبان يف صحيحه واحلاكم والبيهقي يف الزهد وغريه كلهم من 

  رواية املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن أيب موسى وقال احلاكم صحيح على شرطهما 
  ع من أيب موسى واهللا أعلم قال احلافظ املطلب مل يسم

وعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أنه ملا حضرته الوفاة قال يا معشر األشعريني ليبلغ الشاهد  - ٤٩٠٤
  الغائب إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حلوة الدنيا مرة اآلخرة ومرة الدنيا حلوة اآلخرة 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أشرب حب الدنيا  - ٤٩٠٥

التاط منها بثالث شقاء ال ينفد عناه وحرص ال يبلغ غناه وأمل ال يبلغ منتهاه فالدنيا طالبة ومطلوبة فمن طلب 



  طلبته الدنيا حىت يستويف منها رزقه الدنيا طلبته اآلخرة حىت يدركه املوت فيأخذه ومن طلب اآلخرة 
  رواه الطرباين بإسناد حسن 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ قضي األمر وهم يف غفلة وهم  - ٤٩٠٦
   ٩٣ال يؤمنون مرمي 

  قال يف الدنيا 
  اء اهللا تعاىل رواه ابن حبان يف صحيحه وهو يف مسلم مبعناه يف آخر حديث يأيت إن ش

وعن كعب بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ذئبان جائعان أرسال يف  - ٤٩٠٧
  غنم بأفسد هلا من حرص املرء على املال والشرف لدينه 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان يف صحيحه 
ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ذئبان ضاريان جائعان باتا يف وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ق - ٤٩٠٨

  زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكالن بأسرع فيها فسادا من حب املال والشرف يف دين املرء املسلم 
  رواه الطرباين واللفظ له وأبو يعلى بنحوه وإسنادمها جيد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ذئبان ضاريان يف حظرية  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال - ٤٩٠٩
  يأكالن ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب املال يف دين املرء املسلم 

  رواه البزار بإسناد حسن 
  وروي عن أنس يرفعه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل من أحد ميشي على املاء  - ٤٩١٠

  وا ال يا رسول اهللا إال ابتلت قدماه قال
  قال كذلك صاحب الدنيا ال يسلم من الذنوب 

  رواه البيهقي يف كتاب الزهد 
وعن كعب بن عياض رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن لكل أمة فتنة  - ٤٩١١

  وفتنة أميت املال 
  اكم وقال صحيح اإلسناد رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان يف صحيحه واحل

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدنيا دار من ال دار له وهلا جيمع  - ٤٩١٢
  من ال عقل له 

  رواه أمحد والبيهقي 
  وزاد ومال من ال مال له 

  وإسنادمها جيد 
صلى اهللا عليه و سلم من انقطع إىل اهللا عز و  وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا - ٤٩١٣

  جل كفاه اهللا كل مؤنة ورزقه من حيث ال حيتسب ومن انقطع إىل الدنيا وكله اهللا إليها 
  رواه أبو الشيخ يف كتاب الثواب من رواية احلسن عن عمران ويف إسناده إبراهيم بن األشعث ثقة وفيه كالم قريب 

 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أصبح ومهه الدنيا فليس وروي عن أيب ذر رضي اهللا - ٤٩١٤
  من اهللا يف شيء ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غري مكره فليس منا 

رواه الطرباين وتقدم يف العدل حديث أيب الدحداح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه ومن كانت مهته الدنيا حرم 



  ين بعثت خبراب الدنيا ومل أبعث بعمارهتا اهللا عليه جواري فإ
  رواه الطرباين 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أصبح حزينا على الدنيا  - ٤٩١٥
أصبح ساخطا على ربه تعاىل ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإمنا يشكو اهللا عز و جل ومن تضعضع لغين لينال 

   يديه أسخط اهللا عز و جل ومن أعطي القرآن فدخل النار فأبعده اهللا مما يف
  رواه الطرباين يف الصغري ورواه أبو الشيخ يف الثواب من حديث أيب الدرداء إال أنه قال يف آخره 

  ومن قعد أو جلس إىل غين فتضعضع له لدنيا تصيبه ذهب ثلثا دينه ودخل النار 
 عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحم اهللا من مسع مقاليت حىت وعن زيد بن ثابت رضي اهللا - ٤٩١٦

يبلغها غريه ثالث ال يغل عليهن قلب امرىء مسلم إخالص العمل هللا والنصح ألئمة املسلمني واللزوم جلماعتهم 
ضيعته وال يأتيه منها إال  فإن دعاءهم حييط من ورائهم إنه من تكن الدنيا نيته جيعل اهللا فقره بني عينيه ويشتت عليه

  ما كتب له ومن تكن اآلخرة نيته جيعل اهللا غناه يف قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة 
رواه ابن ماجه وتقدم لفظه وشرح غريبه يف الفراغ للعبادة والطرباين واللفظ له وابن حبان يف صحيحه وتقدم لفظه 

  يف مساع احلديث 
عوف األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث أبا عبيدة بن وعن عمرو بن  - ٤٩١٧

اجلراح رضي اهللا عنه إىل البحرين يأيت جبزيتها فقدم مبال من البحرين فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة فوافوا 
و سلم انصرف فتعرضوا له صالة الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني رآهم مث قال أظنكم مسعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين قالوا 
أجل يا رسول اهللا قال أبشروا وأملوا ما يسركم فواهللا ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم 

  نافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كما بسطت على من كان قبلكم فت
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن  - ٤٩١٨
  أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم اخلطأ ولكن أخشى عليكم التعمد 

  يح وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصح
وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جياء بابن آدم كأنه بذج فيوقف بني يدي  - ٤٩١٩

  اهللا فيقول اهللا له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت فيقول له يا 

فارجعين آتك به فيقول له أين ما قدمت فيقول يا رب مجعته ومثرته فتركته رب مجعته ومثرته فتركته أكثر ما كان 
  أكثر ما كان فارجعين آتك به فإذا عبد مل يقدم خريا فيمضى به إىل النار 

رواه الترمذي عن إمساعيل بن مسلم وهو املكي رواه عن احلسن وقتادة وقال رواه غري واحد عن احلسن ومل 
  يسندوه 

موحدة مفتوحة مث ذال معجمة ساكنة وجيم هو ولد الضأن وشبه به من كان هذا عمله ملا يكون قوله البذج بباء 
  فيه من الصغار والذل واحلقارة والضعف يوم القيامة 

وعن عوف بن مالك رضي اهللا عنه قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أصحابه فقال الفقر  - ٤٩٢٠



يا فإن اهللا فاتح عليكم فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صبا حىت ال يزيغكم بعد ختافون أو العوز أم هتمكم الدن
  أن زغتم إال هي 

  رواه الطرباين ويف إسناده بقية 
  العوز بفتح العني والواو هو احلاجة 

وروي عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس عدوك الذي  - ٤٩٢١
قتلته كان لك نورا وإن قتلك دخلت اجلنة ولكن أعدى عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك مث أعدى عدو إن 

  لك مالك الذي ملكت ميينك 
  رواه الطرباين 

وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الشيطان لعنه  - ٤٩٢٢
إحدى ثالث أغدو عليه هبن وأروح أخذه من غري حله وإنفاقه يف غري حقه  اهللا لن يسلم مين صاحب املال من

  وأحببه إليه فيمنعه من حقه 
  رواه الطرباين بإسناد حسن 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه كان يعطي الناس عطاءهم فجاءه رجل فأعطاه ألف درهم مث قال فإين  - ٤٩٢٣
  إمنا أهلك من كان قبلكم الدينار والدرهم ومها مهلكاكم  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول

  رواه البزار بإسناد جيد 
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اطلعت يف اجلنة فرأيت  - ٤٩٢٤

  د بإسناد جيد أكثر أهلها الفقراء واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها األغنياء والنساء رواه أمح

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب وجلسنا حوله فقال إن 
  مما أخاف عليكم ما يفتح اهللا عليكم من زهرة الدنيا وزينتها 

  رواه البخاري ومسلم يف حديث 
ضي اهللا عنه وعنده نفر من املهاجرين األولني وعن أيب سنان الدؤيل أنه دخل على عمر بن اخلطاب ر - ٤٩٢٦

فأرسل عمر إىل سفط أيت به من قلعة العراق فكان فيه خامت فأخذه بعض بنيه فأدخله يف فيه فانتزعه عمر منه مث بكى 
عمر رضي اهللا عنه فقال له من عنده مل تبكي وقد فتح اهللا عليك وأظهرك على عدوك وأقر عينك فقال عمر مسعت 

 صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تفتح الدنيا على أحد إال ألقى اهللا عز و جل بينهم العداوة والبغضاء إىل رسول اهللا
  يوم القيامة وأنا أشفق من ذلك 

  رواه أمحد بإسناد حسن والبزار وأبو يعلى 
  السفط بسني مهملة وفاء مفتوحتني هو شيء كالقفة أو كاجلوالق 

ه قال بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم جالس إذ قام أعرايب فيه جفاء فقال يا وعن أيب ذر رضي اهللا عن - ٤٩٢٧
رسول اهللا أكلتنا الضبع فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم غري ذلك أخوف عليكم حني تصب عليكم الدنيا صبابا 

  فيا ليت أميت ال تلبس الذهب 
  رواه أمحد والبزار ورواة أمحد رواة الصحيح 

  عجمة مفتوحة وباء موحدة مضمومة هي السنة اجملدبة الضبع بضاد م
وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألنا لفتنة السراء  - ٤٩٢٨



  أخوف عليكم من فتنة الضراء إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصربمت وإن الدنيا حلوة خضرة 
  مل يسم وبقية رواته رواة الصحيح رواه أبو يعلى والبزار وفيه راو 

  وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال كنت أمشي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حرة باملدينة  - ٤٩٢٩

فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول اهللا قال ما يسرين أن عندي مثل أحد هذا ذهبا متضي عليه ثالثة 
لدين إال أن أقول يف عباد اهللا هكذا وهكذا وهكذا عن ميينه وعن مشاله وعن  وعندي منه دينار إال شيء أرصده

خلفه مث سار فقال إن األكثرين هم األقلون يوم القيامة إال من قال هكذا وهكذا وهكذا عن ميينه وعن مشاله ومن 
  خلفه وقليل ما هم مث قال يل مكانك ال تربح حىت آتيك احلديث 

مسلم ويف لفظ ملسلم قال انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو جالس يف ظل رواه البخاري واللفظ له و
  الكعبة فلما رآين قال هم األخسرون ورب الكعبة 

قال فجئت حىت جلست فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول اهللا فداك أيب وأمي من هم قال هم األكثرون أمواال إال 
  ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله وقليل ما هم احلديث من قال هكذا وهكذا وهكذا من بني يديه 

  ورواه ابن ماجه خمتصرا األكثرون هم األسفلون يوم القيامة إال من قال هكذا وهكذا وكسبه من طيب 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كنت أمشي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف خنل لبعض أهل املدينة  - ٤٩٣٠

ة هلك املكثرون إال من قال هكذا وهكذا وهكذا ثالث مرات حثا بكفيه عن ميينه وعن يساره ومن فقال يا أبا هرير
  بني يديه وقليل ما هم احلديث 

  رواه أمحد ورواته ثقات وابن ماجه بنحوه 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنن اآلخرون األولون يوم  - ٤٩٣١
  ة وإن األكثرين هم األسفلون إال من قال هكذا وهكذا عن ميينه وعن يساره ومن خلفه وبني يديه وحيثي بثوبه القيام

  رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه ابن ماجه باختصار 
  وقال يف أوله ويل للمشركني 

  قال احلافظ ويف هذا املعىن أحاديث كثرية تدور على هذا املعىن اختصرناها 
  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل عين وروي  - ٤٩٣٢

أو سره أن ينظر إيل فلينظر إىل أشعث شاحب مشمر مل يضع لبنة على لبنة وال قصبة على قصبة رفع له علم فشمر 
  إليه اليوم املضمار وغدا السباق والغاية اجلنة أو النار 

  رواه الطرباين يف األوسط 
وعن عبد اهللا بن الشخري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقلوا الدخول على  - ٤٩٣٣

  األغنياء فإنه أحرى أن ال تزدروا نعم اهللا عز و جل 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  فصل 
ن طعام ثالثة أيام تباعا حىت وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه و سلم م - ٤٩٣٤

  قبض 
ويف رواية قال أبو حازم رأيت أبا هريرة يشري بأصبعه مرارا يقول والذي نفس أيب هريرة بيده ما شبع  - ٤٩٣٥



  نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة أيام تباعا من خبز حنطة حىت فارق الدنيا 
  رواه البخاري ومسلم 

عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبيت الليايل املتتابعة وأهله  وعن ابن عباس رضي اهللا - ٤٩٣٦
  طاويا ال جيدون عشاء وإمنا كان أكثر خبزهم الشعري 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت ما شبع آل حممد من خبز الشعري يومني متتابعني حىت قبض رسول اهللا  - ٤٩٣٧

  ى اهللا عليه و سلم صل
  رواه البخاري ومسلم 

ويف رواية ملسلم قالت لقد مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما شبع من خبز وزيت يف يوم واحد  - ٤٩٣٨
  مرتني 

  ويف رواية للترمذي قال مسروق دخلت على عائشة فدعت يل بطعام فقالت ما أشبع فأشاء أن أبكي إال بكيت 
احلال اليت فارق عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدنيا واهللا ما شبع من خبز وحلم مرتني قلت مل قالت أذكر 

  يف يوم 
ويف رواية للبيهقي قالت ما شبع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة متوالية ولو شئنا لشبعنا ولكنه  - ٤٩٤٠

  كان يؤثر على نفسه 
قال إن فاطمة رضي اهللا عنها ناولت النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  - ٤٩٤١

  كسرة من خبز شعري فقال هلا هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثالثة أيام 
  رواه أمحد والطرباين 

  وزاد فقال ما هذه فقالت قرص خبزته فلم تطب نفسي حىت أتيتك هبذه الكسرة 
  فقال فذكره رواهتما ثقات 

يرة رضي اهللا عنه قال أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال وعن أيب هر - ٤٩٤٢
  احلمد هللا ما دخل بطين طعام سخن منذ كذا وكذا 

  رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي بإسناد صحيح 
حىت دخل بعض وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٩٤٣

  حيطان األنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال يل يا ابن عمر ما لك ال تأكل قلت ال أشتهيه يا رسول اهللا 
قال ولكين أشتهيه وهذه صبح رابعة منذ مل أذق طعاما ولو شئت لدعوت ريب عز و جل فأعطاين مثل ملك كسرى 

رزق سنتهم ويضعف اليقني فواهللا ما برحنا حىت نزلت  وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت يف قوم خيبئون
   ٠٦وكأين من دابة ال حتمل رزقها اهللا يرزقها وإياكم وهو السميع العليم العنكبوت 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا مل يأمرين بكنز الدنيا وال باتباع الشهوات فمن كنز دنيا يريد هبا حياة 
  يد اهللا عز و جل أال وإين ال أكنز باقية فإن احلياة ب

  دينارا وال درمها وال أخبأ رزقا لغد 
  رواه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب الثواب 



وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عرض علي ريب ليجعل يل بطحاء مكة  - ٤٩٤٤
  ذهبا 

ل ثالثا أو حنو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا قلت ال يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وقا
  شبعت شكرتك ومحدتك 

  رواه الترمذي من طريق عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه وقال حديث حسن 
وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الدنيا ومل يشبع  - ٤٩٤٥
   أهله من خبز الشعري هو وال

  رواه البزار بإسناد حسن 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مر بقوم بني أيديهم شاة مصلية فدعوه فأىب أن يأكل وقال خرج رسول  - ٤٩٤٦

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الدنيا ومل يشبع من خبز الشعري 
  رواه البخاري والترمذي 

  مصلية أي مشوية 
عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال ما شبع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم شبعتني حىت وروي  - ٤٩٤٧

  فارق الدنيا رواه الطرباين 
وروي أيضا عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال واهللا ما شبع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من  - ٤٩٤٨

  غداء وعشاء حىت لقي اهللا عز و جل 
ئشة رضي اهللا عنها قالت ما كان يبقى على مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خبز وعن عا - ٤٩٤٩

  الشعري قليل وال كثري 
  رواه الطرباين بإسناد حسن 

ويف رواية له ما رفعت مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٤٩٥٠
  ط سلم وعليها فضلة من طعام ق

  رواه ابن أيب الدنيا إال أنه قال وما رفع بني يديه كسرة فضال حىت قبض 
وللترمذي وحسنه من حديث أيب أمامة قال ما كان يفضل عن أهل بيت النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٩٥١

  خبز الشعري 

لت بأيب أنت ما يل أراك وعن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فرأيته متغريا فق
  متغريا قال ما دخل جويف ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثالث 

قال فذهبت فإذا يهودي يسقي إبال له فسقيت له على كل دلو بتمرة فجمعت مترا فأتيت به النيب صلى اهللا عليه و 
  قلت بأيب أنت نعم  سلم فقال من أين لك يا كعب فأخربته فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أحتبين يا كعب

  قال إن الفقر أسرع إىل من حيبين من السيل إىل معادنه وإنه سيصيبك بالء فأعد له جتفافا 
قال ففقده النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما فعل كعب قالوا مريض فخرج ميشي حىت دخل عليه فقال له أبشر يا 

اهللا عليه و سلم من هذه املتألية على اهللا عز و جل قلت كعب فقالت أمه هنيئا لك اجلنة يا كعب فقال النيب صلى 
  هي أمي يا رسول اهللا 

  قال ما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما ال ينفعه ومنع ما ال يغنيه 



  رواه الطرباين وال حيضرين اآلن إسناده إال أن شيخنا احلافظ أبا احلسن رمحه اهللا كان يقول إسناده جيد 
اهللا عنه قال مل يأكل النيب صلى اهللا عليه و سلم على خوان حىت مات ومل يأكل خبزا  وعن أنس رضي - ٤٩٥٣

  مرققا حىت مات 
  ويف رواية وال رأى شاة مسيطا بعينه قط 

  رواه البخاري 
وعن احلسن رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يواسي الناس بنفسه حىت جعل  - ٤٩٥٤

  م وما مجع بني غداء وعشاء ثالثة أيام والء حىت حلق باهللا عز و جل يرقع إزاره باألد
  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب اجلوع مرسال 

وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال ما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النقي من حني ابتعثه اهللا  - ٤٩٥٥
 صلى اهللا عليه و سلم منخل قال ما رأى رسول اهللا صلى تعاىل حىت قبضه اهللا فقيل هل كان لكم يف عهد رسول اهللا

اهللا عليه و سلم منخال من حني ابتعثه اهللا حىت قبضه اهللا فقيل فكيف كنتم تأكلون الشعري غري منخول قال كنا 
  نطحنه وننفخه فيطري ما طار وما بقي ثريناه 

  رواه البخاري 
  النقي هو اخلبز األبيض احلواري 

  لثة مفتوحة وراء مشددة بعدها مثناة مث نون أي بللناه وعجناه ثريناه بثاء مث
وروي عن أم أمين رضي اهللا عنها أهنا غربلت دقيقا فصنعته للنيب صلى اهللا عليه و سلم رغيفا فقال ما  - ٤٩٥٦

  هذا قالت طعام نصنعه بأرضنا فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا فقال رديه فيه مث اعجنيه 
  بن أيب الدنيا يف كتاب اجلوع وغريمها رواه ابن ماجه وا

وروي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مل يكن ينخل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدقيق ومل يكن  - ٤٩٥٧
  له إال قميص واحد 

  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط 
ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى اهللا وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال ألستم يف طعام وشراب  - ٤٩٥٨

  عليه و سلم وما جيد من الدقل ما ميأل بطنه 
  رواه مسلم والترمذي 

ويف رواية ملسلم عن النعمان قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول اهللا صلى  - ٤٩٥٩
  اهللا عليه و سلم يظل اليوم يلتوي ما جيد من الدقل ما ميأل بطنه 

  دقل بدال مهملة وقاف مفتوحتني هو رديء التمر ال
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إن كان ليمر بآل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األهلة ما يسرج  - ٤٩٦٠

  يف بيت أحد منهم سراج وال يوقد فيه نار إن وجدوا زيتا ادهنوا به 
  وإن وجدوا ودكا أكلوه 

   عثمان بن عطاء اخلراساين وقد وثق رواه أبو يعلى ورواته ثقات إال
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت أرسل إلينا آل أيب بكر بقائمة شاة ليال فأمسكت وقطع النيب صلى اهللا  - ٤٩٦١

  عليه و سلم أو قالت فأمسك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقطعت 



  قال فتقول للذي حتدثه هذا على غري مصباح 
  واة الصحيح والطرباين رواه أمحد ورواته ر

  وزاد فقلت يا أم املؤمنني على مصباح قالت لو كان عندنا دهن غري مصباح ألكلناه 
  وعن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا كانت تقول واهللا يا ابن أخيت إن  - ٤٩٦٢

  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم نار كنا لننظر إىل اهلالل مث اهلالل مث اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين وما أوقد يف أبيات رسو
قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت األسودان التمر واملاء إال أنه قد كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جريان 

  من األنصار وكانت هلم منايح فكانوا يرسلون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ألباهنا فيسقيناه 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم فلما افتتح رسول اهللا  - ٤٩٦٣
  صلى اهللا عليه و سلم قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
ورفعنا ثيابنا عن  وعن أيب طلحة رضي اهللا عنه قال شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلوع - ٤٩٦٤

  حجر حجر على بطوننا فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن حجرين 
  رواه الترمذي 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فوجدته جالسا وقد عصب  - ٤٩٦٥
نه فقالوا من اجلوع فذهبت إىل أيب بطنه بعصابة فقلت لبعض أصحابه مل عصب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بط

طلحة وهو زوج أم سليم فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عصب بطنه بعصابة فسألت 
بعض أصحابه فقالوا من اجلوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء فقالت نعم عندي كسر من خبز 

  يه و سلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم ومترات فإن جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عل
  فذكر احلديث رواه البخاري ومسلم 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم وجربيل عليه  - ٤٩٦٦
ى آلل حممد سفة من السالم على الصفا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا جربيل والذي بعثك باحلق ما أمس

دقيق وال كف من سويق فلم يكن كالمه بأسرع من أن مسع هدة من السماء أفزعته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم أمر اهللا القيامة أن تقوم قال ال ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك حني مسع كالمك فأتاه إسرافيل فقال إن اهللا 

خزائن األرض وأمرين أن أعرض عليك أن أسري معك جبال هتامة زمردا وياقوتا مسع ما ذكرت فبعثين إليك مبفاتيح 
  وذهبا وفضة فعلت فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا فأومأ إليه جربيل أن تواضع فقال 

  بل نبيا عبدا ثالثا 
  رواه الطرباين بإسناد حسن والبيهقي يف الزهد وغريه 

تصرا من حديث أيب هريرة ولفظه قال جلس جربيل إىل النيب صلى اهللا ورواه ابن حبان يف صحيحه خم - ٤٩٦٧
عليه و سلم فنظر إىل السماء فإذا ملك ينزل فقال له جربيل هذا امللك ما نزل منذ خلق قبل الساعة فلما نزل قال 

ل اهللا صلى يا حممد أرسلين إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدا رسوال قال له جربيل تواضع لربك يا حممد فقال رسو
  اهللا عليه و سلم ال بل عبدا رسوال 



وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتيت مبقاليد الدنيا  - ٤٩٦٨
  على فرس أبلق على قطيفة من سندس 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
صلى اهللا عليه و سلم بقدح فيه لنب وعسل فقال وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت أيت رسول اهللا  - ٤٩٦٩

شربتني يف شربة وأدمني يف قدح ال حاجة يل به أما إين ال أزعم أنه حرام ولكن أكره أن يسألين اهللا عز و جل عن 
فضول الدنيا يوم القيامة أتواضع هللا فمن تواضع هللا رفعه اهللا ومن تكرب وضعه اهللا ومن اقتصد أغناه اهللا ومن أكثر 

  كر املوت أحبه اهللا ذ
  رواه الطرباين يف األوسط 

وعن سلمى امرأة أيب رافع قالت دخل علي احلسن بن علي وعبد اهللا بن جعفر وعبد اهللا بن عباس  - ٤٩٧٠
رضي اهللا عنهم فقالوا اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النيب صلى اهللا عليه و سلم أكله فقالت يا بين ال تشتهونه 

خذت شعريا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة وكان أدمه الزيت ونثرت عليه الفلفل فقربته إليهم اليوم فقمت فأ
  وقلت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حيب هذا 

  رواه الطرباين بإسناد جيد 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقد أخفت يف اهللا وما خياف أحد  - ٤٩٧١
أوذيت يف اهللا وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثالثون من بني يوم وليلة وما يل ولبالل طعام يأكله ذو كبد إال  ولقد

  شيء يواريه إبط بالل 
  رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

الل إمنا كان مع بالل من ومعىن هذا احلديث حني خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هاربا من مكة ومعه ب
  الطعام ما حيمل حتت إبطه انتهى 

  وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال نام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على حصري فقام وقد أثر يف جنبه 
مث راح قلنا يا رسول اهللا لو اختذنا لك وطاء فقال ما يل وللدنيا ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة 

  وتركها 
  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح 

والطرباين ولفظه قال دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف غرفة كأهنا بيت محام وهو نائم على حصري قد 
احلرير أثر جبنبه فبكيت فقال ما يبكيك يا عبد اهللا قلت يا رسول اهللا كسرى وقيصر يطؤون على اخلز والديباج و

وأنت نائم على هذا احلصري قد أثر جبنبك قال فال تبك يا عبد اهللا فإن هلم الدنيا ولنا اآلخرة وما أنا والدنيا وما 
  مثلي ومثل الدنيا إال كمثل راكب نزل حتت شجرة مث سار وتركها 

  ورواه أبو الشيخ يف كتاب الثواب بنحو الطرباين 
  ومعناه أن فيها من احلر والكرب كما يف بيت احلمام  قوله كأهنا بيت محام هو بتشديد امليم

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عليه عمر وهو على حصري  - ٤٩٧٣
قد أثر يف جنبه فقال يا رسول اهللا لو اختذت فراشا أوثر من هذا فقال ما يل وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب 

  يف يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة مث راح وتركها  سار
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه والبيهقي 



وعنه رضي اهللا عنه قال حدثين عمر بن اخلطاب قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو  - ٤٩٧٤
جنبه وإذا أنا بقبضة من شعري حنو على حصري قال فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غريه وإذا احلصري قد أثر يف 

الصاع وقرظ يف ناحية يف الغرفة وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي فقال ما يبكيك يا ابن اخلطاب فقال يا نيب اهللا 
وما يل ال أبكي وهذا احلصري قد أثر يف جنبك وهذه خزانتك ال أرى فيها إال ما أرى وذاك كسرى وقيصر يف 

  اهللا وصفوته وهذه خزانتك  الثمار واألهنار وأنت نيب
  لقال يا 

ابن اخلطاب أما ترضى أن تكون لنا اآلخرة وهلم الدنيا رواه ابن ماجه بإسناد صحيح واحلاكم وقال صحيح على 
  شرط مسلم 

ولفظه قال عمر رضي اهللا عنه استأذنت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخلت عليه يف مشربة وإنه 
بعضه لعلى التراب وحتت رأسه وسادة حمشوة ليفا وإن فوق رأسه إلهابا عطنا ويف ناحية  ملضطجع على خصفة إن

املشربة قرظ فسلمت عليه فجلست فقلت أنت نيب اهللا وصفوته وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج 
  آخرتنا  واحلرير فقال أولئك عجلت هلم طيباهتم وهي وشيكة االنقطاع وإنا قوم أخرت لنا طيباتنا يف

  ورواه ابن حبان يف صحيحه عن أنس أن عمر دخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر حنوه 
  املشربة بفتح امليم والراء وبضم الراء أيضا هي الغرفة 

  وشيكة االنقطاع أي سريعة االنقطاع 
زمل بالربدي عليه وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرير م - ٤٩٧٥

كساء أسود قد حشوناه بالربدي فدخل أبو بكر وعمر عليه فإذا النيب صلى اهللا عليه و سلم نائم عليه فلما رآمها 
استوى جالسا فنظر فإذا أثر السرير يف جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو بكر وعمر رضوان اهللا 

نرى من فراشك وسريرك وهذا كسرى وقيصر على فراش احلرير  عليهما يا رسول اهللا ما يؤذيك خشونة ما
والديباج فقال صلى اهللا عليه و سلم ال تقوال هذا فإن فراش كسرى وقيصر يف النار وإن فراشي وسريري هذا 

  عاقبته إىل اجلنة 
  رواه ابن حبان يف صحيحه من رواية املاضي بن حممد 

فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي ينام عليه أدما حشوه  وعنها رضي اهللا عنها قالت إمنا كان - ٤٩٧٦
  ليف 

  ويف رواية كان وساد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي يتكىء عليه من أدم حشوه ليف  - ٤٩٧٧
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

ى اهللا عليه و سلم قطيفة مثنية وعنها رضي اهللا عنها قالت دخلت علي امرأة من األنصار فرأت فراش رسول اهللا صل
فبعثت إيل بفراش حشوه الصوف فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما هذا يا عائشة قالت قلت يا 

  رسول اهللا فالنة األنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إيل هبذا فقال رديه يا عائشة 
  ضة فواهللا لو شئت ألجرى اهللا معي جبال الذهب والف

  رواه البيهقي من رواية عباد بن عباد املهليب عن جمالد بن سعيد 
ورواه أبو الشيخ يف الثواب عن ابن فضيل عن جمالد عن حيىي بن عباد عن امرأة من قومهم مل يسمها  - ٤٩٧٩



قالت دخلت على عائشة رضي اهللا عنها فمسست فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو خشن وإذا 
  خله بردي أو ليف فقلت يا أم املؤمنني إن عندي فراشا أحسن من هذا وألني دا

  فذكره أطول منه 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال لبس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصوف واحتذى املخصوف وقال  - ٤٩٨٠

  أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشعا ولبس حلسا خشنا 
  ليظ الشعري ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يسيغه إال جبرعة من ماء قيل للحسن ما البشع قال غ

رواه ابن ماجه واحلاكم كالمها من رواية يوسف بن أيب كثري وهو جمهول عن نوح بن ذكوان وهو واه وقال احلاكم 
  صحيح اإلسناد وعنده خشنا موضع بشعا 

ى اهللا عليه و سلم ذات غداة وعليه مرط مرحل وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت خرج رسول اهللا صل - ٤٩٨١
  من شعر أسود 

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي ومل يقل مرحل 
  املرط بكسر امليم وإسكان الراء هو كساء من صوف أو خز يؤتزر به 

  واملرحل بتشديد احلاء املهملة مفتوحة هو الذي فيه صور الرحال 
ري رضي اهللا عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي اهللا عنها كساء ملبدا وعن أيب بردة بن أيب موسى األشع - ٤٩٨٢

  وإزارا غليظا قالت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذين 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغريهم 

ر القميص اللبدة قوله ملبدا أي مرقعا وقد لبدت الثوب بالتخفيف ولبدته بالتشديد يقال للرقعة اليت يرقع هبا صد
  والرقعة اليت يرقع هبا قب القميص القبيلة 

وعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت صنعت سفرة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت  - ٤٩٨٣
جد شيئا أيب بكر حني أراد أن يهاجر إىل املدينة فلم جيد لسفرته وال لسقائه ما يربطهما به فقلت أليب بكر واهللا ما أ

  أربط به إال نطاقي قال فشقيه باثنني واربطي بواحد السقاء وبواحد السفرة ففعلت فلذلك مسيت ذات النطاقني 
  رواه البخاري 

  النطاق بكسر النون شيء تشد به املرأة وسطها لترفع به ثوهبا عن األرض عند قضاء األشغال 
عندها جارية هلا عليها درع مثنه مخسة دراهم فقالت وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رجال دخل عليها و - ٤٩٨٤

ارفع بصرك إىل جارييت انظر إليها فإهنا تزهو على أن تلبسه يف البيت وقد كان يل منهن درع على عهد رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم فما كانت امرأة تقني باملدينة إال أرسلت إيل تستعريه 

  رواه البخاري 
ي اهللا عنها قالت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس عندي شيء يأكله ذو وعن عائشة رض - ٤٩٨٥

  كبد إال شطر شعري يف رق يل فأكلت منه حىت طال علي فكلته ففين 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي 

ا وال وعن عمرو بن احلارث رضي اهللا عنه قال ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند موته درمه - ٤٩٨٦
  دينارا وال عبدا وال أمة وال شيئا إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها وسالحه وأرضا جعلها البن السبيل صدقة 

  رواه البخاري 



وعن علي بن رباح قال مسعت عمرو بن العاصي رضي اهللا عنه يقول لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما  - ٤٩٨٧
  زهد فيه أصبحتم ترغبون يف الدنيا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزهد فيها واهللا ما أتت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة من دهره 
إال كان الذي عليه أكثر من الذي له قال فقال بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد رأينا رسول اهللا 

  سلم يستسلف صلى اهللا عليه و 
رواه أمحد ورواته رواة الصحيح واحلاكم إال أنه قال ما مر به ثالث من دهره إال والذي عليه أكثر من الذي له 

  وقال صحيح على شرطهما 
ورواه ابن حبان يف صحيحه خمتصرا كان نبيكم صلى اهللا عليه و سلم أزهد الناس يف الدنيا وأصبحتم أرغب الناس 

  فيها 
ئشة رضي اهللا عنها قالت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودرعه مرهونة عند يهودي يف وعن عا - ٤٩٨٨

  ثالثني صاعا من شعري 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأيب  - ٤٩٨٩
ما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قاال اجلوع يا رسول اهللا قال وأنا والذي بكر وعمر رضي اهللا عنه

نفسي بيده أخرجين الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتوا رجال من األنصار فإذا هو ليس يف بيته فلما رأته املرأة 
ذهب يستعذب لنا املاء إذ جاء قالت مرحبا وأهال فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين فالن قالت 

األنصاري فنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصاحبيه مث قال احلمد هللا ما أحد اليوم أكرم أضيافا مين 
فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب وقال كلوا وأخذ املدية فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياك 

من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه واحللوب فذبح هلم فأكلوا 
  و سلم أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة 

يهاين بفتح رواه مالك بالغا باختصار ومسلم واللفظ له والترمذي بزيادة واألنصاري املبهم هو أبو اهليثم بن الت
املثناة فوق وكسر املثناة حتت وتشديدها كذا جاء مصرحا به يف املوطأ والترمذي ويف مسند أيب يعلى ومعجم 

الطرباين من حديث ابن عباس أنه أبو اهليثم وكذا يف املعجم أيضا من حديث ابن عمر وقد رويت هذه القصة من 
  يثم حديث مجاعة من الصحابة مصرح يف أكثرها بأنه أبو اهل

وجاء يف معجم الطرباين الصغري واألوسط وصحيح ابن حبان من حديث ابن عباس وغريه أنه أبو أيوب األنصاري 
  والظاهر أن هذه القصة اتفقت مرة مع أيب اهليثم ومرة مع أيب أيوب 

  واهللا أعلم وتقدم حديث ابن عباس يف احلمد بعد األكل 
  وأما بفتح العني فهو النخلة  العذق هنا بكسر العني وهو الكباسة والقنو

وعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال كنا مع أيب بكر رضي اهللا عنه فاستسقى فأيت مباء وعسل فلما  - ٤٩٩٠
وضعه على يده بكى وانتحب حىت ظننا أن به شيئا وال نسأله عن شيء فلما فرغ قلنا يا خليفة رسول اهللا ما محلك 

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ رأيته يدفع عن نفسه شيئا وال أرى شيئا فقلت على هذا البكاء قال بينما أنا 
يا رسول اهللا ما الذي أراك تدفع عن نفسك وال أرى شيئا قال الدنيا تطولت يل فقلت إليك عين فقالت أما إنك 



  لست مبدركي 
   عليه و سلم وحلقتين الدنيا قال أبو بكر فشق ذلك علي وخفت أن أكون قد خالفت أمر رسول اهللا صلى اهللا

رواه ابن أيب الدنيا والبزار ورواته ثقات إال عبد الواحد بن زيد وقد قال ابن حبان يعترب حديثه إذا كان فوقه ثقة 
  ودونه ثقة وهو هنا كذلك 

وعن زيد بن أسلم قال استسقى عمر فجيء مباء قد شيب بعسل فقال إنه لطيب لكين أمسع اهللا عز و  - ٤٩٩١
فأخاف أن تكون  ٠٢جل نعى على قوم شهواهتم فقال أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا األحقاف 

  حسناتنا عجلت لنا فلم يشربه 
  ذكره رزين ومل أره 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن عمر رأى يف يد جابر بن عبد اهللا درمها فقال ما هذا الدرهم قال أريد  - ٤٩٩٢
به ألهلي حلما قرموا إليه فقال أكل ما اشتهيتم اشتريتم ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه البن عمه وجاره  أن أشتري

أين تذهب عنكم هذه اآلية أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا رواه احلاكم من رواية القاسم بن عبد 
 بن سعيد أن عمر بن اخلطاب أدرك جابر بن عبد اهللا بن عمر وهو واه وأراه صححه مع هذا ورواه مالك عن حيىي

  اهللا فذكره وتقدم حديث جابر يف الترهيب من الشبع 
  قوله قرموا إليه أي اشتدت شهواهتم له والقرم شدة الشهوة للحم حىت ال يصرب عنه 

  وعن أنس رضي اهللا عنه قال رأيت عمر وهو يومئذ أمري املؤمنني وقد رقع  - ٤٩٩٣

  ع ثالث لبد بعضها على بعض بني كتفيه برقا
  رواه مالك 
وعن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد قال رأيت عثمان بن عفان يوم اجلمعة على املنرب عليه إزار عدين غليظ  - ٤٩٩٤

  مثنه أربعة دراهم أو مخسة وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه 
  مع شرح غريبه رواه الطرباين بإسناد حسن وتقدم يف اللباس 

وعن حممد بن كعب القرظي قال حدثين من مسع علي بن أيب طالب يقول إنا جللوس مع رسول اهللا صلى  - ٤٩٩٥
اهللا عليه و سلم يف املسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمري ما عليه إال بردة له مرقوعة بفروة فلما رآه رسول اهللا 

عيم والذي هو فيه اليوم مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم بكى للذي كان فيه من الن
كيف بكم إذا غدا أحدكم يف حلة وراح يف حلة ووضعت بني يديه صحفة ورفعت أخرى وسترمت بيوتكم كما 
عليه  تستر الكعبة قالوا يا رسول اهللا حنن يومئذ خري منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى املؤونة فقال رسول اهللا صلى اهللا

  و سلم ألنتم اليوم خري منكم يومئذ 
رواه الترمذي من طريقني تقدم لفظ أحدمها خمتصرا ومل يسم فيهما الراوي عن علي وقال حديث حسن غريب 

ورواه أبو يعلى ومل يسمه أيضا ولفظه عن علي رضي اهللا عنه قال خرجت يف غداة شاتية وقد أوبقين الربد فأخذت 
مث أدخلته يف عنقي وحزمته على صدري أستدىفء به واهللا ما يف بييت شيء آكل منه ولو ثوبا من صوف كان عندنا 

كان يف بيت النيب صلى اهللا عليه و سلم شيء لبلغين فخرجت يف بعض نواحي املدينة فانطلقت إىل يهودي يف حائط 
افتح يل احلائط ففتح يل فاطلعت عليه من ثغرة يف جداره فقال ما لك يا أعرايب هل لك يف دلو بتمرة قلت نعم 

فدخلت فجعلت أنزع الدلو ويعطيين مترة حىت مألت كفي قلت حسيب منك اآلن فأكلتهن مث جرعت من املاء مث 
جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجلست إليه يف املسجد وهو مع عصابة من أصحابه فطلع علينا مصعب 



م غالم مبكة وأرهفه عيشا فلما رآه النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر ما بن عمري يف بردة له مرقوعة بفروة وكان أنع
كان فيه من النعيم ورأى حاله اليت هو عليها فذرفت عيناه فبكى مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنتم اليوم 

  خري أم إذا غدي على أحدكم جبفنة 

ى وسترمت بيوتكم كما تستر الكعبة قلنا بل حنن يومئذ من خبز وحلم وريح عليه بأخرى وغدا يف حلة وراح يف أخر
  خري نتفرغ للعبادة 

  قال بل أنتم اليوم خري 
وعن فاطمة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاها يوما فقال أين ابناي يعين حسنا  - ٤٩٩٦

ما فإين أختوف أن يبكيا عليك وليس وحسينا قالت أصبحنا وليس يف بيتنا شيء يذوقه ذائق فقال علي أذهب هب
عندك شيء فذهب إىل فالن اليهودي فتوجه إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجدمها يلعبان يف شربة بني أيديهما 
فضل من متر فقال يا علي أال تقلب ابين قبل أن يشتد احلر قال أصبحنا وليس يف بيتنا شيء فلو جلست يا رسول 

فضل مترات فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت اجتمع لفاطمة فضل من متر فجعله  اهللا حىت أمجع لفاطمة
  يف خرقة مث أقبل فحمل النيب صلى اهللا عليه و سلم أحدمها وعلي اآلخر حىت أقلبهما 

  رواه الطرباين بإسناد حسن 
كان أحسن منه حشونا  وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال حضرنا عرس علي وفاطمة فما رأينا عرسا - ٤٩٩٧

  الفراش يعين من الليف وأوتينا بتمر وزيت فأكلنا وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش 
  رواه البزار 

  اإلهاب اجللد وقيل غري املدبوغ 
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال ملا جهز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاطمة إىل علي  - ٤٩٩٨

قال عطاء ما اخلميل قال قطيفة ووسادة من أدم حشوها ليف وإذخر وقربة كانا يفترشان اخلميل بعث معها خبميل 
  ويلتحفان بنصفه 

رواه الطرباين من رواية عطاء بن السائب ورواه ابن حبان يف صحيحه عن عطاء بن السائب أيضا عن أبيه عن علي 
  ة يف مخيلة ووسادة أدم حشوها ليف رضي اهللا عنه قال جهز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاطم

وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال كانت منا امرأة جتعل يف مزرعة هلا سلقا فكانت إذا كان يوم  - ٤٩٩٩
اجلمعة تنزع أصول السلق فتجعله يف قدر مث جتعل قبضة من شعري تطحنه فتكون أصول السلق عرقه قال سهل كنا 

  لم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فكنا نتمىن يوم اجلمعة لطعامها ذلك ننصرف إليها من صالة اجلمعة فنس
  ويف رواية ليس فيها شحم وال ودك وكنا نفرح بيوم اجلمعة 

  رواه البخاري 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال والذي ال إله إال هو إن كنت ألعتمد بكبدي على األرض من اجلوع وإن كنت 
اجلوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي خيرجون منه فمر يب أبو بكر فسألته عن آية ألشد احلجر على بطين من 

يف كتاب اهللا ما سألته إال ليستتبعين فمر فلم يفعل مث مر عمر فسألته عن آية من كتاب اهللا ما سألته إال ليستتبعين 
ا يف نفسي مث قال يا أبا هريرة قلت مث مر أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم فتبسم حني رآين وعرف ما يف وجهي وم

لبيك يا رسول اهللا قال أحلق ومضى فأتبعته فاستأذن فأذن له فدخل فوجد لبنا يف قدح فقال من أين هذا اللنب قالوا 



أهداه لك فالن أو فالنة قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول اهللا قال أحلق إىل أهل الصفة فادعهم يل قال وأهل الصفة 
سالم ال يأوون على أهل وال مال وال على أحد إذا أتته صدقة بعث هبا إليهم ومل يتناول منها شيئا وإذا أضياف اإل

أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءين ذلك فقلت وما هذا اللنب يف أهل الصفة كنت أحق أن 
طيهم وما عسى أن يبلغين من هذا اللنب ومل يكن أصيب من هذا اللنب شربة أتقوى هبا فإذا جاؤوا أمرين فكنت أنا أع

من طاعة اهللا وطاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بد فأتيتهم فدعوهتم فأقبلوا واستأذنوا فأذن هلم وأخذوا 
  جمالسهم من البيت قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول اهللا 

وى مث يرد علي القدح حىت انتهيت إىل النيب قال خذ فأعطهم فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حىت ير
صلى اهللا عليه و سلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فتبسم فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك يا 

  رسول اهللا قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول اهللا 
ال والذي بعثك باحلق ال أجد قال اقعد فاشرب فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حىت قلت 

  مسلكا قال فأرين فأعطيته القدح فحمد اهللا تعاىل ومسى وشرب الفضلة 
  رواه البخاري وغريه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه قال إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة وإين كنت ألزم رسول  - ٥٠٠١
ه و سلم لشبع بطين حني ال آكل اخلمري وال ألبس احلرير وال خيدمين فالن وفالنة وكنت ألصق اهللا صلى اهللا علي

  بطين باحلصباء من اجلوع وإن كنت ألستقرىء 

الرجل اآلية هي معي لكي ينقلب يب فيطعمين وكان خري الناس للمساكني جعفر بن أيب طالب كان ينقلب بنا 
  يخرج إلينا العكة اليت ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها فيطعمنا ما كان يف بيته حىت إن كان ل

رواه البخاري والترمذي ولفظه قال إن كنت ألسأل الرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن 
اآليات من القرآن أنا أعلم هبا منه ما أسأله إال ليطعمين شيئا وكنت إذا سألت جعفر بن أيب طالب مل جيبين حىت 

  هب يب إيل منزله فيقول المرأته أمساء أطعمينا فإذا أطعمتنا أجابين يذ
  وكان جعفر حيب املساكني وجيلس إليهم وحيدثونه 

  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكنيه بأيب املساكني 
ط يف وعن حممد بن سريين قال كنا عند أيب هريرة رضي اهللا عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فمخ - ٥٠٠٢

أحدمها مث قال بخ بخ ميتخط أبو هريرة يف الكتان لقد رأيتين وإين ألخر فيما بني منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم وحجرة عائشة من اجلوع مغشيا علي فيجيء اجلائي فيضع رجله على عنقي يرى أن يب اجلنون وما هو إال 

  اجلوع 
  رواه البخاري والترمذي وصححه 

  يم املغرة وثوب ممشق مصبوغ هبا املشق بكسر امل
وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى بالناس خير رجال  - ٥٠٠٣

من قامتهم يف الصالة من اخلصاصة وهم أصحاب الصفة حىت يقول األعراب هؤالء جمانني أو جمانون فإذا صلى 
  انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند اهللا ألحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  رواه الترمذي وقال حديث صحيح وابن حبان يف صحيحه 
  اخلصاصة بفتح اخلاء املعجمة وصادين مهملتني هي الفاقة واجلوع 



د الصفة فجعلت أسقط فجعل وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال أتت علي ثالثة أيام مل أطعم فجئت أري - ٥٠٠٤
الصبيان يقولون جن أبو هريرة قال فجعلت أناديهم وأقول بل أنتم اجملانني حىت انتهينا إىل الصفة فوافقت رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم أيت بقصعتني من 

لقصعة إال ثريد فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها فجعلت أتطاول كي يدعوين حىت قام القوم وليس يف ا
شيء يف نواحي القصعة فجمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصارت لقمة فوضعه على أصابعه فقال يل كل 

  باسم اهللا فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حىت شبعت 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

ال يل ذات يوم وحنن عند وعن عبد اهللا بن شقيق قال أقمت مع أيب هريرة رضي اهللا عنه باملدينة فق - ٥٠٠٥
حجرة عائشة لقد رأيتنا وما لنا ثياب إال األبراد اخلشنة وإنه ليأيت على أحدنا األيام ما جيد طعاما يقيم به صلبه حىت 

  إن كان أحدنا ليأخذ احلجر فيشد به على أمخص بطنه مث يشده بثوبه ليقيم صلبه 
  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح 

 بن مسعود رضي اهللا عنه قال نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اجلوع يف وجوه وعن عبد اهللا - ٥٠٠٦
أصحابه فقال أبشروا فإنه سيأيت عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه مبثلها قالوا يا 

  رسول اهللا حنن يومئذ خري قال بل أنتم اليوم خري منكم يومئذ 
  د جيد رواه البزار بإسنا

وعن أيب برزة رضي اهللا عنه قال كنا يف غزاة لنا فلقينا أناسا من املشركني فأجهضناهم عن ملة هلم  - ٥٠٠٧
فوقعنا فيها فجعلنا نأكل منها وكنا نسمع يف اجلاهلية أنه من أكل اخلبز مسن فلما أكلنا ذلك اخلبز جعل أحدنا ينظر 

  يف عطفيه هل مسن 
  الصحيح  رواه الطرباين ورواته رواة

  أجهضناهم أي أزلناهم عنها وأعجلناهم 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر علينا أبا عبيدة  - ٥٠٠٨

رضي اهللا عنه نلتقي عري قريش وزودنا جرابا من متر مل جند لنا غريه فكان أبو عبيدة يعطينا مترة مترة فقيل كيف 
تم تصنعون هبا قالوا منصها كما ميص الصيب مث نشرب عليها من املاء فتكفينا يومنا إىل الليل وكنا نضرب بعصينا كن

  اخلبط 
  مث نبله فنأكله فذكر احلديث 

  رواه مسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه أصاهبم جوع وهم سبعة قال فأعطاين النيب صلى اهللا عليه و سلم سبع مترات لكل 
  ان مترة إنس

  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 
وعن حممد بن سريين رضي اهللا عنه قال إن كان الرجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يأيت  - ٥٠١٠

  عليه ثالثة أيام ال جيد شيئا يأكله فيأخذ اجللدة فيشويها فيأكلها فإذا مل جيد شيئا أخذ حجرا فشد صلبه 
  ب اجلوع بإسناد جيد رواه ابن أيب الدنيا يف كتا



وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال إين ألول العرب رمى بسهم يف سبيل اهللا ولقد كنا نغزو مع  - ٥٠١١
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما لنا طعام إال ورق احلبلة وهذا السمر حىت إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة 

  ما له خلط 
  رواه البخاري ومسلم 

  بل بضم احلاء املهملة وإسكان الباء املوحدة احل
  والسمر بفتح السني املهملة وضم امليم كالمها من شجر البادية 

وعن خالد بن عمري العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي اهللا عنه وكان أمريا بالبصرة فحمد اهللا  - ٥٠١٢
اء ومل يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء يتصاهبا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذ

صاحبها وإنكم منتقلون منها إىل دار ال زوال هلا فانتقلوا خبري ما حبضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن احلجر يلقى من شفري 
مصاريع جهنم فيهوي فيها سبعني عاما ال يدرك هلا قعرا واهللا لتمألن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بني مصراعني من 

اجلنة مسرية أربعني عاما وليأتني عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتين سابع سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم ما لنا طعام إال ورق الشجر حىت قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيين وبني سعد بن مالك 

ا أحد إال أصبح أمريا على مصر من األمصار وإين أعوذ باهللا فاتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم من
  أن أكون يف نفسي عظيما وعند اهللا صغريا 

  رواه مسلم وغريه 

  آذنت مبد األلف أي أعلمت 
  بصرم هو بضم الصاد وإسكان الراء بانقطاع وفناء 

  حذاء هو حباء مهملة مفتوحة مث ذال معجمة مشددة ممدودا يعين سريعة 
  بضم الصاد هي البقية اليسرية من الشيء والصبابة 

  يتصاهبا بتشديد املوحدة قبل اهلاء أي جيمعها 
  والكظيظ بفتح الكاف وظاءين معجمتني هو الكثري املمتلىء 

وعن أيب موسى رضي اهللا عنه قال لو رأيتنا وحنن مع نبينا صلى اهللا عليه و سلم حلسبت أمنا رحينا الضأن  - ٥٠١٣
  ف وطعامنا األسودان التمر واملاء إمنا لباسنا الصو

  رواه الطرباين يف األوسط ورواته رواة الصحيح وهو يف الترمذي وغريه دون قوله إمنا لباسنا إىل آخره 
  وتقدم يف اللباس 

وعن خباب بن األرت رضي اهللا عنه قال هاجرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نلتمس وجه اهللا  - ٥٠١٤
اهللا فمنا من مات مل يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمري قتل يوم أحد فلم جند ما نكفنه به  فوقع أجرنا على

إال بردة إذا غطينا هبا رأسه خرجت رجاله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 
  فهو يهدهبا نغطي رأسه وأن جنعل على رجليه من اإلذخر ومنا من أينعت له مثرته 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود باختصار 
  الربدة كساء خمطط من صوف وهي النمرة 

  أينعت بياء مثناة حتت بعد اهلمزة أي أدركت ونضجت 



  يهدهبا بضم الدال املهملة وكسرها بعدها باء موحدة أي يقطعها وجينيها 
  ضره املوت وهو بالربذة فبكت وعن إبراهيم يعين ابن األشتر أن أبا ذر ح - ٥٠١٥

امرأته فقال ما يبكيك فقالت أبكي فإنه ال يد يل بنفسك وليس عندي ثوب يسع لك كفنا قال ال تبكي فإين مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليموتن رجل منكم بفالة من األرض يشهده عصابة من املؤمنني قال فكل من 

 مجاعة وقرية فلم يبق منهم غريي وقد أصبحت بالفالة أموت فراقيب الطريق فإنك كان معي يف ذلك اجمللس مات يف
  سوف ترين ما أقول فإين واهللا ما كذبت وال كذبت 
  قالت وأىن ذلك وقد انقطع احلاج قال راقيب الطريق 

فقالوا ما لك قال فبينا هي كذلك إذا هي بالقوم ختب هبم رواحلهم كأهنم الرخم فأقبل القوم حىت وقفوا عليها 
فقالت امرؤ من املسلمني تكفنوه وتؤجروا فيه قالوا ومن هو قالت أبو ذر ففدوه بآبائهم وأمهاهتم ووضعوا سياطهم 
يف حنورها يبتدرونه فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيكم ما قال مث أصبحت 

ايب يسع كفين مل أكفن إال فيه فأنشدكم باهللا ال يكفنين رجل منكم كان عريفا اليوم حيث ترون ولو أن يل ثوبا من ثي
أو أمريا أو بريدا فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إال فىت من األنصار وكان مع القوم قال أنا صاحبك ثوبان يف 

  عيبيت من غزل أمي وأحد ثويب هذين اللذين علي 
  قال أنت صاحيب 

  جاله رجال الصحيح والبزار بنحوه باختصار رواه أمحد واللفظ له ور
  العيبة بفتح العني املهملة وإسكان املثناة حتت بعدها موحدة هي ما جيعل املسافر فيها ثيابه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال لقد رأيت سبعني من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار  - ٥٠١٦
نها ما يبلغ نصف الساقني ومنها ما يبلغ الكعبني فيجمعه بيده كراهية أن ترى وإما كساء قد ربطوا يف أعناقهم م

  عورته 
  رواه البخاري واحلاكم خمتصرا وقال صحيح على شرطهما 

وعن عتبة بن عبد السلمي رضي اهللا عنه قال استكسيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكساين  - ٥٠١٧
   خيشتني فلقد رأيتين وأنا أكسى أصحايب

  رواه أبو داود من رواية إمساعيل بن عياش 

اخليشة بفتح اخلاء املعجمة وإسكان املثناة حتت بعدها شني معجمة هو ثوب يتخذ من مشاقة الكتان يغزل غليظا 
  وينسج رقيقا 

وعن حيىي بن جعدة قال عاد خبابا ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا أبشر يا أبا  - ٥٠١٨
بد اهللا ترد على حممد صلى اهللا عليه و سلم احلوض فقال كيف هبذا وأشار إىل أعلى البيت وأسفله وقد قال ع

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا يكفي أحدكم كزاد الراكب 
  رواه أبو يعلى والطرباين بإسناد جيد 

يعوده فوجده يبكي فقال يا خال ما  وعن أيب وائل قال جاء معاوية إىل أيب هاشم بن عتبة وهو مريض - ٥٠١٩
يبكيك أوجع يشئزك أم حرص على الدنيا قال كال ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهد إلينا عهدا مل نأخذ 

  به قال وما ذاك قال مسعته يقول إمنا يكفي من مجع املال خادم ومركب يف سبيل اهللا وأجدين اليوم قد مجعت 



رواه ابن ماجه عن أيب وائل عن مسرة بن سهم عن رجل من قومه مل يسمه قال نزلت على رواه الترمذي والنسائي و
  أيب هاشم بن عتبة فجاءه معاوية فذكر احلديث بنحوه 

ورواه ابن حبان يف صحيحه عن مسرة بن سهم قال نزلت على أيب هاشم بن عتبة وهو مطعون فأتاه معاوية فذكر 
  احلديث 

مات حصر ما خلف فبلغ ثالثني درمها وحسبت فيه القصعة اليت كان يعجن فيها وفيها وذكره رزين فزاد فيه فلما 
  يأكل 

  يشئزك بشني معجمة مث مهزة مكسورة وزاي أي يقلقك وزنه ومعناه 
وعن عامر بن عبد اهللا أن سلمان اخلري رضي اهللا عنه حني حضره املوت عرفوا منه بعض اجلزع فقالوا ما  - ٥٠٢٠

د اهللا وقد كانت لك سابقة يف اخلري شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مغازي حسنة جيزعك يا أبا عب
  وفتوحا عظاما 

  قال جيزعين أن حبيبنا صلى اهللا عليه و سلم حني فارقنا عهد إلينا 
  قال ليكف املرء منكم كزاد الراكب فهذا الذي أجزعين فجمع مال سلمان فكان قيمته مخسة عشر درمها 

  ابن حبان يف صحيحه رواه 

  وعن علي بن بذمية قال بيع متاع سلمان رضي اهللا عنه فبلغ أربعة عشر درمها 
  رواه الطرباين وإسناده جيد إال أن عليا مل يدرك سلمان 

قال احلافظ ولو بسطنا الكالم على سرية السلف وزهدهم لكان من ذلك جملدات لكنه ليس من شرط كتابنا وإمنا 
  ذة استطرادا تربكا بذكرهم ومنوذجا ملا تركنا من سريهم واهللا املوقف من أراد ال رب غريه أملينا هذه النب

  الترغيب يف البكاء من خشية اهللا تعاىل  - ٧
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سبعة يظلهم اهللا يف ظله  - ٥٠٢٢

دل وشاب نشأ يف عبادة اهللا عز و جل ورجل قلبه معلق باملساجد ورجالن حتابا يف اهللا يوم ال ظل إال ظله اإلمام العا
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل ذكر اهللا خاليا 

  ففاضت عيناه 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

ى اهللا عليه و سلم قال من ذكر اهللا ففاضت عيناه من خشية اهللا وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صل - ٥٠٢٣
  حىت يصيب األرض من دموعه مل يعذب يوم القيامة رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن أيب رحيانة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حرمت النار على عني دمعت أو بكت  - ٥٠٢٤
  ر على عني سهرت يف سبيل اهللا وذكر عينا ثالثة من خشية اهللا وحرمت النا

  رواه أمحد واللفظ له والنسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عينان ال متسهما النار  - ٥٠٢٥

  عني بكت من خشية اهللا وعني باتت حترس يف سبيل اهللا 
  الترمذي وقال حديث حسن غريب  رواه



وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حرم على عينني أن تناهلما النار عني بكت 
  من خشية اهللا وعني باتت حترس اإلسالم وأهله من الكفر 

  رواه احلاكم ويف مسنده انقطاع 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يلج النار رجل بكى من وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال  - ٥٠٢٧

  خشية اهللا حىت يعود اللنب يف الضرع وال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  ال يلج أي ال يدخل 
ملا نزلت أفمن هذا احلديث تعجبون وتضحكون وال تبكون  وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال - ٥٠٢٨
بكى أصحاب الصفة حىت جرت دموعهم على خدودهم فلما مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ٠٦ ٩٥النجم 

حسهم بكى معهم فبكينا ببكائه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يلج النار من بكى من خشية اهللا وال 
  صر على معصية ولو مل تذنبوا جلاء اهللا بقوم يذنبون فيغفر هلم يدخل اجلنة م
  رواه البيهقي 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عينان ال متسهما النار عني  - ٥٠٢٩
 األوسط إال أنه قال باتت تكأل يف سبيل اهللا وعني بكت من خشية اهللا رواه أبو يعلى ورواته ثقات والطرباين يف

  عينان ال تريان النار 
وروي عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال قال رجل يا رسول اهللا مب أتقي النار قال بدموع عينيك فإن  - ٥٠٣٠

  عينا بكت من خشية اهللا ال متسها النار أبدا 
  رواه ابن أيب الدنيا واألصبهاين 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة ال ترى أعينهم النار وعن معاوية بن حيدة رضي اهللا عنه  - ٥٠٣١
  عني حرست يف سبيل اهللا وعني بكت من خشية اهللا وعني كفت عن حمارم اهللا 

  رواه الطرباين ورواته ثقات إال أن أبا حبيب العنقري ال حيضرين اآلن حاله 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عينان ال  وعن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال مسعت - ٥٠٣٢

  متسهما النار عني بكت يف جوف الليل من خشية اهللا وعني باتت حترس يف 

  سبيل اهللا 
  رواه الطرباين من رواية عثمان عن عطاء اخلراساين وقد وثق 

عني باكية يوم القيامة  وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل - ٥٠٣٣
  إال عني غضت عن حمارم اهللا وعني سهرت يف سبيل اهللا وعني خرج منها مثل رأس الذباب من خشية اهللا عز و جل 

  رواه األصبهاين 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مؤمن خيرج من عينيه  - ٥٠٣٤

  الذباب من خشية اهللا مث تصيب شيئا من حر وجهه إال حرمه اهللا على النار  دموع وإن كان مثل رأس
  رواه ابن ماجه والبيهقي واألصبهاين وإسناد ابن ماجه مقارب 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس شيء أحب إىل اهللا من قطرتني وأثرين  - ٥٠٣٥
دم هتراق يف سبيل اهللا وأما األثران فأثر يف سبيل اهللا وأثر يف فريضة من فرائض  قطرة دموع من خشية اهللا وقطرة



  اهللا عز و جل 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

وعن مسلم بن يسار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما اغرورقت عني مبائها إال حرم اهللا سائر  - ٥٠٣٦
لى خدها فريهق ذلك الوجه قتر وال ذلة ولو أن باكيا بكى يف أمة من ذلك اجلسد على النار وال سالت قطرة ع

  األمم رمحوا وما من شيء إال له مقدار وميزان إال الدمعة فإنه تطفأ هبا حبار من نار 
رواه البيهقي هكذا مرسال وفيه راو مل يسم وروي عن احلسن البصري وأيب عمران اجلوين وخالد بن معدان غري 

   مرفوع وهو أشبه
وعن ابن أيب مليكة قال جلسنا إىل عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما يف احلجر فقال ابكوا فإن مل جتدوا  - ٥٠٣٧

  بكاء فتباكوا لو تعلموا العلم لصلى أحدكم حىت ينكسر ظهره ولبكى حىت ينقطع صوته 
  رواه احلاكم مرفوعا وقال صحيح على شرطهما 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحا من  وعن مطرف عن أبيه قال رأيت - ٥٠٣٨
  البكاء 

  رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما وقال بعضهم وجلوفه أزيز كأزيز املرجل 

ناه أن جلوفه حنينا قوله أزيز كأزيز الرحا أي صوت كصوت الرحا ويقال أزت الرحا إذا صوتت واملرجل القدر ومع
  كصوت غليان القدر إذا اشتد 

وعن علي رضي اهللا عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غري املقداد ولقد رأيتنا وما فينا إال نائم إال  - ٥٠٣٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتت شجرة يصلي ويبكي حىت أصبح 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
س رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل ناجى وروي عن ابن عبا - ٥٠٤٠

موسى عليه السالم مبائة ألف وأربعني ألف كلمة يف ثالثة أيام وكان فيما ناجاه به أن قال يا موسى إنه مل يتصنع إيل 
  رمت عليهم املتصنعون مبثل الزهد يف الدنيا ومل يتقرب إيل املتقربون مبثل الورع عما ح

ومل يتعبد إيل املتعبدون مبثل البكاء من خشييت فذكر احلديث إىل أن قال وأما البكاؤون من خشييت فأولئك هلم 
  الرفيق األعلى ال يشاركون فيه 

  رواه الطرباين واألصبهاين وتقدم بتمامه 
سك عليك لسانك وليسعك وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا ما النجاة قال أم - ٥٠٤١

  بيتك وابك على خطيئتك 
رواه الترمذي وابن أيب الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه وقال 

  الترمذي حديث حسن غريب 
سعه بيته وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طوىب ملن ملك نفسه وو - ٥٠٤٢

  وبكى على خطيئته 
  رواه الطرباين يف األوسط والصغري وحسن إسناده 

وعن اهليثم بن مالك أنه قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبكى رجل بني يديه فقال النيب  - ٥٠٤٣
ببكاء هذا  صلى اهللا عليه و سلم لو شهدكم اليوم كل مؤمن عليه من الذنوب كأمثال اجلبال الرواسي لغفر هلم



  الرجل وذلك أن املالئكة تبكي وتدعو له وتقول اللهم شفع البكائني فيمن مل يبك 
  رواه البيهقي وقال هكذا جاء هذا احلديث مرسال 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ملا أنزل اهللا عز و جل على نبيه صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية يا  - ٥٠٤٤
  نفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة أيها الذين آمنوا قوا أ
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تالها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم على أصحابه فخر فىت مغشيا عليه فوضع النيب صلى اهللا  ٦التحرمي 
 عليه و سلم يا فىت قل ال إله إال اهللا فقاهلا عليه و سلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك فقال رسول اهللا صلى اهللا

فبشره باجلنة فقال أصحابه يا رسول اهللا أمن بيننا فقال أوما مسعتم قوله تعاىل ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد 
   ٤١إبراهيم 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد كذا قال 
 عليه و سلم هذه اآلية وقودها الناس وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال تال رسول اهللا صلى اهللا - ٥٠٤٥

واحلجارة فقال أوقد عليها ألف عام حىت امحرت وألف عام حىت ابيضت وألف عام حىت اسودت فهي سوداء 
مظلمة ال يطفأ هليبها قال وبني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل أسود فهتف بالبكاء فنزل عليه جربيل 

باكي بني يديك قال رجل من احلبشة وأثىن عليه معروفا قال فإن اهللا عز و جل يقول عليه السالم فقال من هذا ال
وعزيت وجاليل وارتفاعي فوق عرشي ال تبكي عني عبد يف الدنيا من خمافيت إال أكثرت ضحكها يف اجلنة رواه 

  البيهقي واألصبهاين 
هللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اقشعر وروي عن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال قال رسول ا - ٥٠٤٦

  جلد العبد من خشية اهللا حتاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها 
  رواه أبو الشيخ ابن حبان يف الثواب والبيهقي واللفظ له 

ا ويف رواية له قال كنا جلوسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتت شجرة فهاجت الريح فوقع م - ٥٠٤٧
كان فيها من ورق خنر وبقي ما كان من ورق أخضر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مثل هذه الشجرة 

فقال القوم اهللا ورسوله أعلم فقال مثل املؤمن إذا اقشعر من خشية اهللا عز و جل وقعت عنه ذنوبه وبقيت له 
  حسناته 

مل وفضل طول العمر ملن حسن عمله والنهي عن متين الترغيب يف ذكر املوت وقصر األمل واملبادرة بالع - ٨
  املوت 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثروا ذكر هاذم اللذات يعين  - ٥٠٤٨
  املوت 

  رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه ورواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن وابن حبان يف صحيحه وزاد 

  ذكره أحد يف ضيق إال وسعه وال ذكره يف سعة إال ضيقها عليه  فإنه ما
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثروا ذكر هاذم اللذات يعين  - ٥٠٤٩

  املوت فإنه ما كان يف كثري إال قلله وال قليل إال جزأه 
  رواه الطرباين بإسناد حسن 

اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر مبجلس وهم يضحكون فقال أكثروا  وعن أنس رضي - ٥٠٥٠
  من ذكر هاذم اللذات أحسبه قال فإنه ما ذكره أحد يف ضيق من العيش إال وسعه وال يف سعة إال ضيقه عليه 



يه قلت يا رسول رواه البزار بإسناد حسن والبيهقي باختصار وتقدم يف باب الترهيب من الظلم حديث أيب ذر وف
  اهللا فما كانت صحف موسى عليه السالم قال كانت عربا كلها عجبت ملن أيقن باملوت مث هو يفرح 

  عجبت ملن أيقن بالنار مث هو يضحك عجبت ملن أيقن بالقدر مث هو ينصب 
  عجبت ملن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها مث اطمأن إليها 

  وعجبت ملن أيقن باحلساب غدا مث ال يعمل 
  رواه ابن حبان يف صحيحه وغريه 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مصاله فرأى ناسا  - ٥٠٥١
كأهنم يكتشرون فقال أما إنكم لو أكثرمت ذكر هاذم اللذات أشغلكم عما أرى املوت فأكثروا ذكر هاذم اللذات 

إال تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت املوت فإنه مل يأت على القرب يوم 
الدود فإذا دفن العبد املؤمن قال له القرب مرحبا وأهال أما إن كنت أحب من ميشي على ظهري إيل فإذ وليتك اليوم 

  فسترى صنيعي بك 
لفاجر أو الكافر فقال له القرب ال مرحبا وال أهال أما قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إىل اجلنة وإذا دفن العبد ا

إن كنت ألبغض من ميشي على ظهري إيل فإذا وليتك اليوم وصرت إيل فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حىت 
يلتقي عليه وختتلف أضالعه قال فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأصابعه فأدخل بعضها يف جوف بعض قال 

بعون تنينا لو أن واحدا منها نفخ يف األرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فتنهشه وختدشه حىت يفضى ويقيض له س
  به إىل احلساب 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار 

وليد الوصايف وهو واه عن عطية وهو العويف عن رواه الترمذي واللفظ له والبيهقي كالمها من طريق عبيد اهللا بن ال
  أيب سعيد وقال الترمذي حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فجلس إىل  - ٥٠٥٢
دي بصوت ذلق طلق يا ابن آدم نسيتين أمل تعلم أين بيت قرب منها فقال ما يأيت على هذا القرب يوم إال وهو ينا

الوحدة وبيت الغربة وبيت الوحشة وبيت الدود وبيت الضيق إال من وسعين اهللا عليه مث قال رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم القرب إما روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار 

  رواه الطرباين يف األوسط 
مر رضي اهللا عنهما قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم عاشر عشرة فقام رجل من وعن ابن ع - ٥٠٥٣

األنصار فقال يا نيب اهللا من أكيس الناس وأحزم الناس قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك 
  األكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة اآلخرة 

رباين يف الصغري بإسناد حسن ورواه ابن ماجه خمتصرا بإسناد جيد والبيهقي رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب املوت والط
  يف الزهد ولفظه أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم أي املؤمنني أفضل قال أحسنهم خلقا 
  قال فأي املؤمنني أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم ملا بعده استعدادا أولئك األكياس 

  تابه بلفظ البيهقي من حديث أنس ومل أره وذكره رزين يف ك
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال مات رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٥٠٥٤

فجعل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يثنون عليه ويذكرون من عبادته ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  هللا صلى اهللا عليه و سلم هل كان يكثر ذكر املوت قالوا ال ساكت فلما سكتوا قال رسول ا
  قال فهل كان يدع كثريا مما يشتهي قالوا ال 
  قال ما بلغ صاحبكم كثريا مما تذهبون إليه 

رواه الطرباين بإسناد حسن ورواه البزار من حديث أنس قال ذكر عند النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل بعبادة 
  كر صاحبكم للموت قالوا ما نسمعه يذكره واجتهاد فقال كيف ذ

  قال ليس صاحبكم هناك 
  وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب والناس  - ٥٠٥٥

كم حوله أيها الناس استحيوا من اهللا حق احلياء فقال رجل يا رسول اهللا إنا لنستحيي من اهللا تعاىل فقال من كان من
مستحييا فال يبينت ليلة إال وأجله بني عينيه وليحفظ البطن وما وعى والرأس وما حوى وليذكر املوت والبلى 

  وليترك زينة الدنيا 
  رواه الطرباين يف األوسط 

وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استحيوا من اهللا حق  - ٥٠٥٦
قلنا يا نيب اهللا إنا لنستحيي واحلمد هللا قال ليس ذلك ولكن االستحياء من اهللا حق احلياء أن حتفظ الرأس  احلياء قال

وما وعى وحتفظ البطن وما حوى ولتذكر املوت والبلى ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد 
  استحيا من اهللا حق احلياء 

  عرفه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن حممد رواه الترمذي وقال حديث غريب إمنا ن
قال احلافظ أبان والصباح خمتلف فيهما وقد قيل إن الصباح إمنا رفع هذا احلديث ومها منه وضعف برفعه وصوابه 

  موقوف واهللا أعلم 
زهد وعن الضحاك رضي اهللا عنه قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال يا رسول اهللا من أ - ٥٠٥٧

الناس فقال من مل ينس القرب والبلى وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفىن ومل يعد غدا من أيامه وعد 
  نفسه من املوتى 

  رواه ابن أيب الدنيا وهو مرسل 
وروي عن عثمان رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كفى باملوت واعظا وكفى باليقني  - ٥٠٥٨

  غىن 
  رواه الطرباين 

وعن الرباء رضي اهللا عنه قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فجلس على شفري القرب  - ٥٠٥٩
  فبكى حىت بل الثرى مث قال يا إخواين ملثل هذا فأعدوا 

  رواه ابن ماجه بإسناد حسن 
يه و سلم أربعة من الشقاء مجود العني وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل - ٥٠٦٠

  وقسوة القلب وطول األمل واحلرص على الدنيا 
  رواه البزار 



وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ال أعلمه إال رفعه قال صالح أول هذه األمة بالزهادة واليقني وهالك آخرها 
  بالبخل واألمل 

  رواه الطرباين ويف إسناده احتمال للتحسني 
ه ابن أيب الدنيا واألصبهاين كالمها من طريق ابن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول وروا

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم جنا أول هذه األمة باليقني والزهد ويهلك آخر هذه األمة بالبخل واألمل 
و سلم ذات عشية فقال يا أيها  وروي عن أم الوليد بنت عمر قالت اطلع رسول اهللا صلى اهللا عليه - ٥٠٦٢

الناس أال تستحيون قالوا مم ذاك يا رسول اهللا قال جتمعون ما ال تأكلون وتبنون ما ال تعمرون وتأملون ما ال 
  تدركون أال تستحيون من ذلك رواه الطرباين 

إىل شهر فسمعت  وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال اشترى أسامة بن زيد وليدة مبائة دينار - ٥٠٦٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أال تعجبون من أسامة املشتري إىل شهر إن أسامة لطويل األمل والذي نفسي 

بيده ما طرفت عيناي إال ظننت أن شفري ال يلتقيان حىت يقبض اهللا روحي وال رفعت قدحا إىل يف فظننت أين 
ال أسيغها حىت أغص هبا من املوت والذي نفسي بيده إمنا توعدون  واضعه حىت أقبض وال لقمت لقمة إال ظننت أين

  آلت وما أنتم مبعجزين 
  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب قصر األمل وأبو نعيم يف احللية والبيهقي واألصبهاين 

يف وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبنكيب فقال كن  - ٥٠٦٤
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فال تنتظر الصباح وإذا أصبحت فال تنتظر 

  املساء وخذ من صحتك ملرضك ومن حياتك ملوتك 
رواه البخاري والترمذي ولفظه قال أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ببعض جسدي فقال كن يف الدنيا كأنك 

ل وعد نفسك يف أصحاب القبور وقال يل يا ابن عمر إذا أصبحت فال حتدث نفسك باملساء غريب أو عابر سبي
  وإذا أمسيت فال حتدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك 

  ومن حياتك قبل موتك فإنك ال تدري يا عبد اهللا ما امسك غدا 
  ورواه البيهقي وغريه حنو الترمذي 

قلت يا رسول اهللا أوصين قال اعبد اهللا كأنك تراه واعدد نفسك يف املوتى وعن معاذ رضي اهللا عنه قال  - ٥٠٦٥
  واذكر اهللا عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل جبنبها حسنة السر بالسر والعالنية بالعالنية 

  رواه الطرباين بإسناد جيد إال أن فيه انقطاعا بني أيب سلمة ومعاذ 
ر رضي اهللا عنهما قال مر يب النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا أطني حائطا يل أنا وعن عبد اهللا بن عم - ٥٠٦٦

  وأمي فقال ما هذا يا عبد اهللا فقلت يا رسول اهللا وهى فنحن نصلحه فقال األمر أسرع من ذلك 
فقلنا  ويف رواية قال مر علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن نعاجل خصا لنا وهى فقال ما هذا - ٥٠٦٧

  خص لنا وهى فنحن نصلحه فقال ما أرى األمر إال أعجل من ذلك 
  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال خط النيب صلى اهللا عليه و سلم خطا مربعا وخط خطا يف الوسط  - ٥٠٦٨
إىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي يف الوسط فقال هذا اإلنسان وهذا أجله خارجا منه وخط خطوطا صغارا 

حميط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه اخلطط الصغار األعراض فإن أخطأه هذا هنشه هذا وإن 



  أخطأه هذا هنشه هذا 
  رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه 

  يف الكتاب  ١٢٢عليه و سلم ص  وهذه صورة ما خط صلى اهللا
  يوجد رسم 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال خط رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطا وقال هذا اإلنسان وخط إىل جنبه خطا 
  وقال هذا أجله وخط آخر بعيدا منه فقال هذا األمل فبينما هو كذلك إذ جاءه األقرب 

  رواه البخاري واللفظ له والنسائي بنحوه 
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا ابن آدم وهذا أجله ووضع يده عند  - ٥٠٧٠

  قفاه مث بسطها وقال ومث أمله ومث أمله 
  رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه ورواه النسائي أيضا وابن ماجه بنحوه 

عليه و سلم هل تدرون ما مثل هذه وهذه ورمى  وعن بريدة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ٥٠٧١
  حبصاتني قالوا اهللا ورسوله أعلم قال هذا األمل وذاك األجل 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقتربت الساعة وال نزداد  - ٥٠٧٢

  منهم إال بعدا 
ورواته حمتج هبم يف الصحيح واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  رواه الطرباين

  سلم اقتربت الساعة وال يزداد الناس على الدنيا إال حرصا وال تزدادون من اهللا إال بعدا 
عله والنار مثل وعن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك ن - ٥٠٧٣

  ذلك 
  رواه البخاري وغريه 

وعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا  - ٥٠٧٤
  أوصين 

قال عليك باإلياس مما يف أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر احلاضر وصل صالتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر 
  منه 
  اه احلاكم والبيهقي يف الزهد وقال احلاكم واللفظ له صحيح اإلسناد رو

ورواه الطرباين من حديث ابن عمر قال أتى رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا حدثين حبديث 
يأس مما يف واجعله موجزا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صل صالة مودع فإنك إن كنت ال تراه فإنه يراك وا

  أيدي الناس تكن غنيا وإياك وما يعتذر منه 
وروى الطرباين عن رجل من بين النخع قال مسعت أبا الدرداء حني حضرته الوفاة قال أحدثكم حديثا  - ٥٠٧٦

مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعته يقول اعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك واعدد نفسك 
   املوتى وإياك ودعوة املظلوم فإهنا تستجاب يف

  احلديث 



وعن عبد الرمحن السلمي قال نزلنا من املدائن على فرسخ فلما جاءت اجلمعة حضرنا فخطبنا حذيفة  - ٥٠٧٧
أال وإن الساعة قد اقتربت إال وإن القمر قد  ١فقال إن اهللا عز و جل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر القمر 

وإن الدنيا قد آذنت بفراق أال وإن اليوم املضمار وغدا السباق فقلت أليب أيستبق الناس غدا قال يا بين  انشق أال
إنك جلاهل إمنا يعين العمل اليوم واجلزاء غدا فلما جاءت اجلمعة األخرى حضرنا فخطبنا حذيفة فقال إن اهللا يقول 

ق أال وإن اليوم املضمار وغدا السباق أال وإن الغاية النار اقتربت الساعة وانشق القمر أال وإن الدنيا قد آذنت بفرا
  والسابق من سبق إىل اجلنة 

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل  - ٥٠٧٨

  سي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا ومي
  رواه مسلم 

وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بادروا باالعمال ستا طلوع الشمس من  - ٥٠٧٩
  مغرهبا أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة 

  رواه مسلم 
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بادروا باألعمال سبعا هل تنظرون وعنه رضي اهللا عنه  - ٥٠٨٠

إال فقرا منسيا أو غىن مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا جمهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة 
  فالساعة أدهى وأمر 

  عنه وقال حديث حسن رواه الترمذي من رواية حمرر ويقال حمرز بالزاي وهو واه عن األعرج 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لرجل وهو يعظه اغتنم مخسا  - ٥٠٨١

قبل مخس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه 
  احلاكم وقال صحيح على شرطهما 

بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أيها وروي عن جابر  - ٥٠٨٢
الناس توبوا إىل اهللا قبل أن متوتوا وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبني ربكم بكثرة 

  ذكركم له وكثرة الصدقة يف السر والعالنية ترزقوا وتنصروا وجتربوا 
  ابن ماجه رواه 

وعن شداد بن أوس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الكيس من دان نفسه وعمل ملا  - ٥٠٨٣
  بعد املوت والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا 

  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال األعمش وال أعلمه إال عن  - ٥٠٨٤

  التؤدة يف كل شيء خري إال يف عمل اآلخرة 
  رواه أبو داود واحلاكم والبيهقي وقال احلاكم صحيح على شرطهما 

  قال احلافظ مل يذكر األعمش فيه من حدثه ومل جيزم برفعه 
  تأنيث هي التأين والتثبت وعدم العجلة التؤدة بفتح املثناة فوق وبعدها مهزة مضمومة مث دال مهملة مفتوحة وتاء 

  وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من أحد  - ٥٠٨٥



  ميوت إال ندم 
  قالوا وما ندامته يا رسول اهللا قال إن كان حمسنا ندم أن ال يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن ال يكون نزع 

  بيهقي يف الزهد رواه الترمذي وال
  وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أراد اهللا بعبد خريا استعمله  - ٥٠٨٦

  قيل كيف يستعمله قال يوفقه لعمل صاحل قبل املوت 
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 

  عليه و سلم إذا أحب اهللا عبدا عسله وعن عمرو بن احلمق رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٥٠٨٧
  قالوا ما عسله يا رسول اهللا قال يوفق له عمال صاحلا بني يدي رحلته حىت يرضى عنه جريانه أو قال من حوله 

  رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم والبيهقي من طريقه وغريمها 
عضهم هذا مثل أي وفقه اهللا لعمل صاحل عسله بفتح العني والسني املهملتني من العسل وهو طيب الثناء وقال ب

  يتحفه به كما يتحف الرجل أخاه إذا أطعمه العسل 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعذر اهللا إىل امرىء أخر أجله  - ٥٠٨٨

  حىت بلغ ستني سنة 
  رواه البخاري 

   سنة فقد أعذر اهللا إليه يف العمر وعن سهل مرفوعا من عمر من أميت سبعني - ٥٠٨٩
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أنبئكم خبريكم قالوا نعم  - ٥٠٩٠
  قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعماال 

حه والبيهقي ورواه احلاكم من حديث جابر وقال صحيح على رواه أمحد ورواته رواة الصحيح وابن حبان يف صحي
  شرطهما 
  وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا أي الناس خري قال من طال عمره وحسن عمله  - ٥٠٩١

  قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله 

  واحلاكم والبيهقي يف الزهد وغريه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والطرباين بإسناد صحيح 
وعن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري الناس من طال عمره  - ٥٠٩٢

  وحسن عمله 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

قالوا بلى يا  وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أنبئكم خبياركم - ٥٠٩٣
  رسول اهللا قال خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا 

  رواه أبو يعلى بإسناد حسن 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا عبادا يضن هبم  - ٥٠٩٤

قبض أرواحهم يف عافية على الفرش عن القتل ويطيل أعمارهم يف حسن العمل وحيسن أرزاقهم وحيييهم يف عافية وي
  ويعطيهم منازل الشهداء 

  رواه الطرباين وال حيضرين اآلن إسناده 



وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان رجالن من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول اهللا صلى اهللا  - ٥٠٩٥
ملؤخر منهما أدخل اجلنة قبل الشهيد عليه و سلم فاستشهد أحدمها وأخر اآلخر سنة قال طلحة بن عبد اهللا فرأيت ا

فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليس قد 
  صام بعده رمضان وصلى ستة آالف ركعة وكذا وكذا ركعة صالة سنة 

  لهم عن طلحة بنحوه أطول منه رواه أمحد بإسناد حسن ورواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي ك
  وزاد ابن ماجه وابن حبان يف آخره فلما بينهما أبعد مما بني السماء واألرض 

وعن عبد اهللا بن شداد أن نفرا من بين عذرة ثالثة أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسلموا قال فقال  - ٥٠٩٦
  النيب صلى اهللا عليه و سلم من يكفيهم قال طلحة أنا 

فكانوا عند طلحة فبعث النيب صلى اهللا عليه و سلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد مث بعث بعثا فخرج فيه قال 
  آخر فاستشهد مث مات الثالث 

  على فراشه 
قال طلحة فرأيت هؤالء الثالثة الذين كانوا عندي يف اجلنة فرأيت امليت على فراشه أمامهم ورأيت الذي استشهد 

  م آخرهم أخريا يليه ورأيت أوهل
قال فداخلين من ذلك فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال وما أنكرت من ذلك ليس أحد 

  أفضل عند اهللا عز و جل من مؤمن يعمر يف اإلسالم لتسبيحه وتكبريه وهتليله 
  يعلى بذكر طلحة فيه  رواه أمحد وأبو يعلى ورواهتما رواة الصحيح ويف أوله عند أمحد إرسال كما مر ووصله أبو

وعن أم الفضل رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمىن  - ٥٠٩٧
املوت فقال يا عباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تتمن املوت إن كنت حمسنا تزداد إحسانا إىل إحسانك 

  ن إساءتك خري لك ال تتمن املوت خري لك وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب م
  رواه أمحد واحلاكم واللفظ له وهو أمت وقال صحيح على شرطهما 

وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تتمنوا املوت فإن  - ٥٠٩٨
  بة هول املطلع شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه اهللا اإلنا

  رواه أمحد بإسناد حسن والبيهقي 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يتمىن أحدكم املوت إما حمسنا  - ٥٠٩٩

  فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب 
  رواه البخاري واللفظ له ومسلم 

به من قبل أن يأتيه وإنه إذا مات انقطع عمله وإنه ال  ويف رواية ملسلم ال يتمىن أحدكم املوت وال يدعو - ٥١٠٠
  يزيد املؤمن عمره إال خريا 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يتمىن أحدكم املوت لضر نزل به  - ٥١٠١
  لوفاة خريا يل فإن كان وال بد فاعال فليقل اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت ا

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 



  الترغيب يف اخلوف وفضله 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول سبعة يظلهم اهللا يف ظله  - ٥١٠٢

  ال إين أخاف اهللا يوم ال ظل إال ظله فذكرهم إىل أن قال ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فق
  رواه البخاري ومسلم وتقدم بتمامه 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كان الكفل من بين  - ٥١٠٣
إسرائيل ال يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستني دينارا على أن يطأها فلما أرادها على نفسها ارتعدت 

ال ما يبكيك قالت ألن هذا عمل ما عملته وما محلين عليه إال احلاجة فقال تفعلني أنت هذا من خمافة اهللا وبكت فق
فأنا أحرى اذهيب فلك ما أعطيتك وواهللا ما أعصيه بعدها أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوب على بابه إن اهللا قد 

  غفر للكفل فعجب الناس من ذلك 
  وقال صحيح اإلسناد  رواه الترمذي وحسنه واحلاكم

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج ثالثة فيمن كان قبلكم  - ٥١٠٤
يرتادون ألهلهم فأصابتهم السماء فلجؤوا إىل جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفا األثر ووقع 

أوثق أعمالكم فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت يل امرأة احلجر وال يعلم مبكانكم إال اهللا فادعوا اهللا ب
تعجبين فطلبتها فأبت علي فجعلت هلا جعال فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أين إمنا فعلت ذلك رجاء 
رمحتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث احلجر وقال اآلخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل والدان فكنت 

ب هلما يف إنائهما فإذا أتيتهما ومها نائمان قمت حىت يستيقظا فإذا استيقظا شربا فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك أحل
رجاء رمحتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث احلجر وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أين استأجرت أجريا 

  هتا عليه حىت صار من ذلك املال مث يوما فعمل يل نصف النهار فأعطيته أجرا فسخطه ومل يأخذه فوفر

جاء يطلب أجره فقلت خذ هذا كله ولو شئت مل أعطيه إال أجره األول فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك رجاء 
  رمحتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال احلجر وخرجوا يتماشون 

   رواه ابن حبان يف صحيحه ورواه البخاري ومسلم وغريمها من حديث عمر بنحوه وتقدم
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كان رجل يسرف على نفسه ملا حضره  - ٥١٠٥

املوت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوين مث اطحنوين مث ذروين يف الريح فواهللا لئن قدر اهللا علي ليعذبين عذابا ما عذبه 
امجعي ما فيك ففعلت فإذا هو قائم فقال ما محلك على ما  أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر اهللا األرض فقال

  صنعت قال خشيتك يا رب أو قال خمافتك فغفر له 
ويف رواية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال رجل مل يعمل حسنة قط ألهله إذا مت فحرقوه  - ٥١٠٦

ليعذبه عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني فلما مات مث ذروا نصفه يف الرب ونصفه يف البحر فواهللا لئن قدر اهللا عليه 
الرجل فعلوا به ما أمرهم فأمر اهللا الرب فجمع ما فيه وأمر البحر أن جيمع ما فيه مث قال مل فعلت هذا قال من 

  خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر اهللا تعاىل له 
  رواه البخاري ومسلم ورواه مالك والنسائي وحنوه 

يد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن رجال كان قبلكم رغسه اهللا ماال وعن أيب سع - ٥١٠٧
  فقال لبنيه ملا حضر أي أب كنت لكم قالوا خري أب 

قال فإين مل أعمل خريا قط فإذا مت فاحرقوين مث اسحقوين مث ذروين يف ريح عاصف ففعلوا فجمعه اهللا فقال ما 



  ته محلك فقال خمافتك فتلقاه برمح
  رواه البخاري ومسلم 

  رغسه بفتح الراء والغني املعجمة بعدمها سني مهملة 
  قال أبو عبيدة معناه أكثر له منه وبارك له فيه 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا عز و جل أخرجوا من النار من  - ٥١٠٨
  ذكرين يوما أو خافين يف مقام 

  رمذي والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن غريب رواه الت

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يقول اهللا عز و جل إذا أراد عبدي أن يعمل 
  سيئة فال تكتبوها عليه حىت يعملها فإن عملها فاكتبوها مبثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة 

خاري ومسلم وتقدم بتمامه يف اإلخالص ويف لفظ ملسلم إن تركها فاكتبوها له حسنة إمنا تركها من احلديث رواه الب
  جراي أي من أجلي 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما يروي عن ربه جل وعال أنه قال  - ٥١١٠
  ا أمنته يوم القيامة وإذا أمنين يف الدنيا أخفته يف اآلخرة وعزيت ال أمجع على عبدي خوفني وأمنني إذا خافين يف الدني

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من خاف أدجل  - ٥١١١

  ومن أدجل بلغ املنزل أال إن سلعة اهللا غالية أال إن سلعة اهللا اجلنة 
  وقال حديث حسن  رواه الترمذي

أدجل بسكون الدال إذا سار من أول الليل ومعىن احلديث أن من خاف ألزمه اخلوف إىل السلوك إىل اآلخرة 
  واملبادرة باألعمال الصاحلة خوفا من القواطع والعوائق 

حىت  وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن فىت من األنصار دخلته خشية اهللا فكان يبكي عند ذكر النار - ٥١١٢
حبسه ذلك يف البيت فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاءه يف البيت فلما دخل عليه اعتنقه النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم وخر ميتا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده 
اد ورواه ابن أيب الدنيا يف كتاب اخلائفني رواه احلاكم والبيهقي من طريقه وغريه وقال احلاكم صحيح اإلسن

  واألصبهاين من حديث حذيفة وتقدم حديث ابن عباس يف البكاء قريبا من معناه وحديث النيب أيضا 
  الفرق بفتح الفاء والراء هو اخلوف 

  وفلذ كبده بفتح الفاء والالم وبالذال املعجمة أي قطع كبده 
  ة بن أوىف رضي اهللا عنه يف مسجد بين وعن هبز بن حكيم قال أمنا زرار - ٥١١٣

  خر ميتا  ٠١قشري فقرأ املدثر فلما بلغ فإذا نقر يف الناقور املدثر 
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو يعلم املؤمن ما عند اهللا من  - ٥١١٤
  د ولو يعلم الكافر ما عند اهللا من الرمحة ما قنط من رمحته العقوبة ما طمع جبنته أح

  رواه مسلم 



وعن أيب كاهل رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا كاهل أال أخربك بقضاء  - ٥١١٥
  قضاه اهللا على نفسه قلت بلى يا رسول اهللا قال أحيا اهللا قلبك وال ميته يوم ميوت بدنك 

م يا أبا كاهل أنه مل يغضب رب العزة على من كان يف قلبه خمافة وال تأكل النار منه هدبة اعلم يا أبا كاهل أنه اعل
  من ستر عورته حياء من اهللا سرا وعالنية كان حقا على اهللا أن يستر عورته يوم القيامة 

كان حقا على اهللا أن يرضيه يوم اعلم يا أبا كاهل أنه من دخل حالوة الصالة قلبه حىت يتم ركوعها وسجودها 
  القيامة 

اعلم يا أبا كاهل أنه من صلى أربعني يوما وأربعني ليلة يف مجاعة يدرك التكبرية األوىل كان حقا على اهللا أن يكتب 
  له براءة من النار 

  وم العطش اعلمن يا أبا كاهل أنه من صام من كل شهر ثالثة أيام مع شهر رمضان كان حقا على اهللا أن يرويه ي
  اعلمن يا أبا كاهل أنه من كف أذاه عن الناس كان حقا على اهللا أن يكف عنه عذاب القرب 

اعلمن يا أبا كاهل أنه من بر والديه حيا وميتا كان حقا على اهللا أن يرضيه يوم القيامة قلت كيف يرب والديه إذا 
  والدي أحد فيسب والديه كانا ميتني قال برمها أن يستغفر لوالديه وال يسبهما وال يسب 

  اعلمن يا أبا كاهل أنه من أدى زكاة ماله عند حلوهلا كان حقا على اهللا أن جيعله من رفقاء األنبياء 
  اعلمن يا أبا كاهل أنه من قلت عنده حسناته وعظمت عنده سيئاته كان حقا على اهللا أن يثقل ميزانه يوم القيامة 

امرأته وولده وما ملكت ميينه يقيم فيهم أمر اهللا يطعمهم من حالل كان حقا اعلمن يا أبا كاهل أنه من يسعى على 
  على اهللا أن جيعله مع الشهداء يف درجاهتم 

اعلمن يا أبا كاهل أنه من صلى علي كل يوم ثالث مرات حبا يل وشوقا إيل كان حقا على اهللا أن يغفر له بكل مرة 
  ذنوب حول 

  قدم يف مواضع من هذا الكتاب ما يشهد لبعضه واهللا أعلم حباله رواه الطرباين وهو جبملته منكر وت

وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا ولضحكتم 
  قليال وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا ال تدرون تنجون أو ال تنجون 

  ناد رواه احلاكم وقال صحيح اإلس
  جتأرون بفتح املثناة فوق وإسكان اجليم بعدمها مهزة مفتوحة أي تضجون وتستغيثون 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل أتى على اإلنسان حني من  - ٥١١٧
  حىت ختمها مث قال إين أرى ما ال ترون وأمسع ما ال تسمعون  ١الدهر اإلنسان 

اء وحق هلا أن تئط ما فيها موضع قدم إال ملك واضع جبهته ساجدا هللا واهللا لو تعلمون ما أعلم أطت السم
لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا وما تلذذمت بالنساء على الفرش وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا واهللا لوددت 

موضع أربع أصابع واحلاكم واللفظ له وقال أين شجرة تعضد رواه البخاري باختصار والترمذي إال أنه قال ما فيها 
  صحيح اإلسناد 

  أطت بفتح اهلمزة وتشديد الطاء املهملة من األطيط وهو صوت القتب والرحل 
  وحنومها إذا كان فوقه ما يثقله 

  ومعناه أن السماء من كثرة ما فيها من املالئكة العابدين أثقلها حىت أطت 
  ني هي الطرقات والصعدات بضم الصاد والعني املهملت



وعن أنس رضي اهللا عنه قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطبة ما مسعت مثلها قط فقال لو  - ٥١١٨
  تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا فغطى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجوههم هلم خنني 

  رواه البخاري ومسلم 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي اجلنة  ويف رواية بلغ رسول - ٥١١٩

والنار فلم أر كاليوم يف اخلري والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا فما أتى على أصحاب 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم وهلم خنني 

  بعدها نون هو البكاء مع غنة بانتشار الصوت من األنف اخلنني بفتح اخلاء املعجمة 

وروي عن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اقشعر جلد العبد من 
  خشية اهللا حتاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها 

  رواه أبو الشيخ يف كتاب الثواب والبيهقي 
ويف رواية للبيهقي قال كنا جلوسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حتت الشجرة فهاجت الريح  - ٥١٢١

فوقع ما كان فيها من ورق خنر وبقي ما كان من ورق أخضر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مثل هذه 
خشية اهللا عز و جل وقعت عنه ذنوبه وبقيت الشجرة فقال القوم اهللا ورسوله أعلم فقال مثل املؤمن إذا اقشعر من 

  له حسناته 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ملا أنزل اهللا عز و جل على نبيه صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية يا  - ٥١٢٢

و تالها رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٦أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة التحرمي 
سلم ذات يوم على أصحابه فخر فىت مغشيا عليه فوضع النيب صلى اهللا عليه و سلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا فىت قل ال إله إال اهللا فقاهلا فبشره باجلنة فقال أصحابه يا رسول اهللا أمن 
   ٤١ف مقامي وخاف وعيد إبراهيم بيننا قال أو ما مسعتم قوله تعاىل ذلك ملن خا
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد كذا قال 

وروي عن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خاف اهللا عز و  - ٥١٢٣
  جل خوف اهللا منه كل شيء ومن مل خيف اهللا خوفه اهللا من كل شيء 

  ب ورفعه منكر رواه أبو الشيخ يف كتاب الثوا
  الترغيب يف الرجاء وحسن الظن باهللا عز و جل سيما عند املوت  - ١٠

عن أنس رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا تعاىل يا ابن آدم إنك  - ٥١٢٤
ان السماء مث استغفرتين ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال أبايل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن

  غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتين بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراهبا مغفرة 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

  قراب األرض بكسر القاف وضمها أشهر هو ما يقارب مألها 
سلم دخل على شاب وهو يف املوت فقال كيف وعن أنس أيضا رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و  - ٥١٢٥

جتدك قال أرجو اهللا يا رسول اهللا وإين أخاف ذنويب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جيتمعان يف قلب عبد 
  يف مثل هذا املوطن إال أعطاه اهللا ما يرجو وأمنه مما خياف 



هم من رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت رواه الترمذي وقال حديث غريب وابن ماجه وابن أيب الدنيا كل
  عن أنس 

  قال احلافظ إسناده حسن فإن جعفرا صدوق صاحل احتج به مسلم ووثقه النسائي وتكلم فيه الدارقطين وغريه 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن شئتم أنبأتكم ما أول ما  - ٥١٢٦

عز و جل للمؤمنني يوم القيامة وما أول ما يقولون له قلنا نعم يا رسول اهللا قال إن اهللا عز و جل يقول يقول اهللا 
للمؤمنني هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا ربنا فيقول مل فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم 

  مغفريت 
  رواه أمحد من رواية عبيد اهللا بن زحر 

م يف الباب قبله حديث الغار وغريه ويف الباب أحاديث كثرية جدا تقدمت يف هذا الكتاب ليس قال احلافظ وتقد
  فيها تصريح بفضل اخلوف والرجاء وإمنا هي ترغيب أو ترهيب يف لوازمهما ونتائجهما مل نعد ذلك فليطلبه من شاء 

ه قال قال اهللا عز و جل أنا عند وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن - ٥١٢٧
  ظن عبدي يب وأنا معه حيث يذكرين احلديث 

  رواه البخاري ومسلم 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حسن الظن من حسن العبادة  - ٥١٢٨

  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه واللفظ هلما والترمذي واحلاكم ولفظهما قال 

  إن حسن الظن من حسن عبادة اهللا 
وعن جابر رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل موته بثالثة أيام يقول ال ميوتن أحدكم  - ٥١٢٩

  إال وهو حيسن الظن باهللا عز و جل 
  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه 

فلقيت واثلة بن األسقع وهو يريد عيادته  وعن حيان أيب النضر قال خرجت عائدا ليزيد بن األسود - ٥١٣٠
فدخلنا عليه فلما رأى واثلة بسط يده وجعل يشري إليه فأقبل واثلة حىت جلس فأخذ يزيد بكفي واثلة فجعلهما على 

  وجهه فقال له واثلة كيف ظنك باهللا قال ظين باهللا واهللا حسن 
  قال فأبشر 

قال اهللا جل وعال أنا عند ظن عبدي يب إن ظن خريا فله وإن ظن فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  شرا فله 

  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه والبيهقي 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال والذي ال إله غريه ال حيسن عبد باهللا الظن إال أعطاه ظنه  - ٥١٣١

  ذلك بأن اخلري يف يده 
  رواة الصحيح إال أن األعمش مل يدرك ابن مسعود  رواه الطرباين موقوفا ورواته

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر اهللا عز و جل بعبد إىل النار  - ٥١٣٢
فلما وقف على شفتها التفت فقال أما واهللا يا رب إن كان ظين بك حلسن فقال اهللا عز و جل ردوه أنا عند حسن 

  ي يب ظن عبد
  رواه البيهقي عن رجل من ولد عبادة بن الصامت مل يسمه عن أيب هريرة 



  كتاب اجلنائز وما يتقدمها

  الترغيب يف سؤال العفو والعافية  - ١
عن أنس رضي اهللا عنه أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أي الدعاء أفضل  - ٥١٣٣

عافاة يف الدنيا واآلخرة مث أتاه يف اليوم الثاين فقال يا رسول اهللا أي الدعاء أفضل فقال له قال سل ربك العافية وامل
مثل ذلك مث أتاه يف اليوم الثالث فقال له مثل ذلك قال فإذا أعطيت العافية يف الدنيا وأعطيتها يف اآلخرة فقد 

  أفلحت 
  لمة بن وردان عن أنس وقال الترمذي حديث حسن رواه الترمذي واللفظ له وابن أيب الدنيا كالمها من حديث س

وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه أنه قام على املنرب مث بكى فقال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٥١٣٤
  عام أول على املنرب مث بكى فقال سلوا اهللا العفو والعافية فإن أحدا مل يعط بعد اليقني خريا من العافية 

ذي من رواية عبد اهللا بن حممد بن عقيل وقال حديث حسن غريب ورواه النسائي من طرق وعن مجاعة رواه الترم
  من الصحابة وأحد أسانيده صحيح 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من دعوة يدعو هبا العبد  - ٥١٣٥
  أفضل من اللهم إين أسألك العفو والعافية 

  ويف رواية اللهم إين أسألك املعافاة يف الدنيا واآلخرة  - ٥١٣٦
  رواه ابن ماجه بإسناد جيد 

  وعن أيب مالك األشجعي عن أبيه أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا  - ٥١٣٧

ه إال اإلهبام فإن هؤالء جتمع كيف أقول حني أسأل ريب قال قل اللهم اغفر يل وارمحين وعافين وارزقين وجيمع أصابع
  لك دنياك وآخرتك 

  رواه مسلم 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا عباس يا عم النيب صلى اهللا عليه  - ٥١٣٨

  و سلم أكثر من الدعاء بالعافية 
  رواه ابن أيب الدنيا واحلاكم وقال صحيح على شرط البخاري 

  أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة  وعن - ٥١٣٩
  قالوا فماذا نقول يا رسول اهللا قال سلوا اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن 
ما سئل اهللا شيئا أحب إليه من  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال - ٥١٤٠
  العافية 

  رواه الترمذي وقال حديث غريب وابن أيب الدنيا واحلاكم يف حديث وقال صحيح اإلسناد 
قال احلافظ رووه كلهم من طريق عبد الرمحن بن أيب بكر املليكي وهو ذاهب احلديث عن موسى بن عقبة عن نافع 

  عنه 
ت قلت يا رسول اهللا أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها قال قويل وعن عائشة رضي اهللا عنها قال - ٥١٤١

  اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين 



  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
  الترغيب يف كلمات يقوهلن من رأى مبتلى  - ٢

 صلى اهللا عليه و سلم قال من رأى صاحب بالء عن عمر و أيب هريرة رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا - ٥١٤٢
  فقال احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال مل يصبه ذلك البالء 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه ابن ماجه من حديث 

  قال فيه فإذا قال ذلك شكر تلك النعمة ابن عمر ورواه البزار والطرباين يف الصغري من حديث أيب هريرة وحده و
  وإسناده حسن 

  الترغيب يف الصرب سيما ملن ابتلي يف نفسه أو ماله وفضل البالء واملرض واحلمى وما جاء فيمن فقد بصره  - ٣
عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطهور شطر اإلميان  - ٥١٤٣

 متأل امليزان وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض والصالة نور والصدقة برهان واحلمد هللا
  والصرب ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 

  رواه مسلم 
و سلم قال ومن يتصرب يصربه اهللا  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه - ٥١٤٤

  وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع من الصرب رواه البخاري ومسلم يف حديث تقدم يف املسألة 
  ورواه احلاكم من حديث أيب هريرة خمتصرا ما رزق اهللا عبدا خريا له وال أوسع من الصرب 

  وقال صحيح على شرطهما 
لى اهللا عليه و سلم قال أربع ال يصنب إال بعجب الصرب وهو أول وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب ص - ٥١٤٥

  العبادة والتواضع وذكر اهللا وقلة الشيء 
  رواه الطرباين واحلاكم كالمها من رواية العوام بن جويرية وقال احلاكم صحيح اإلسناد وتقدم يف الصمت 

اهللا عليه و سلم الزهادة يف الدنيا وروى الترمذي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى  - ٥١٤٦
ليست بتحرمي احلالل وال إضاعة املال ولكن الزهادة يف الدنيا أن ال تكون مبا يف يدك أوثق منك مبا يف يد اهللا وأن 

  تكون يف ثواب املصيبة إذا أنت أصبت هبا أرغب فيها لو أهنا أبقيت لك قال الترمذي حديث غريب 

  الصرب نصف اإلميان واليقني اإلميان كله  وعن علقمة قال قال عبد اهللا
  رواه الطرباين يف الكبري ورواته رواة الصحيح وهو موقوف وقد رفعه بعضهم 

  وعن جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الصرب معول املسلم  - ٥١٤٨
  ذكره رزين العبدري ومل أره 

رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عجبا ألمر املؤمن إن أمره وعن صهيب الرومي  - ٥١٤٩
  له كله خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له 

  رواه مسلم 
يه و سلم يقول إن اهللا عز و جل قال وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت أبا القاسم صلى اهللا عل - ٥١٥٠

يا عيسى إين باعث من بعدك أمة إن أصاهبم ما حيبون محدوا اهللا وإن أصاهبم ما يكرهون احتسبوا وصربوا وال حلم 
  وال علم فقال يا رب كيف يكون هذا قال أعطيهم من حلمي وعلمي 



  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط البخاري 
ضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أعطي فشكر وابتلي وروي عن سخربة ر - ٥١٥١

  فصرب وظلم فاستغفر وظلم فغفر مث سكت فقالوا يا رسول اهللا ما له قال أولئك هلم األمن وهم مهتدون 
  رواه الطرباين 

  ة واهللا أعلم سخربة بفتح السني املهملة وإسكان اخلاء املعجمة بعدمها باء موحدة ويقال إن له صحب
وعن كعب بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل املؤمن كمثل اخلامة  - ٥١٥٢

  من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدهلا أخرى حىت هتيج 
ىت يكون ويف رواية حىت يأتيه أجله ومثل الكافر كمثل األرزة اجملدبة على أصلها ال يصيبها شيء ح - ٥١٥٣

  اجنعافها مرة واحدة 
  رواه مسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل املؤمن كمثل الزرع ال تزال  - ٥١٥٤
  الرياح تفيئه وال يزال املؤمن يصيبه بالء ومثل املنافق كمثل شجرة األرز ال 

  هتتز حىت تستحصد 
  له وقال حديث حسن صحيح  رواه مسلم والترمذي واللفظ

األرز بفتح اهلمزة وتضم وإسكان الراء بعدمها زاي هي شجرة الصنوبر وقيل شجرة الصنوبر الذكر خاصة وقيل 
  شجرة العرعر واألول أشهر 

وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما ابتلى اهللا عبدا ببالء  - ٥١٥٥
طريقة يكرهها إال جعل اهللا ذلك البالء كفارة وطهورا ما مل ينزل ما أصابه من البالء بغري اهللا عز و جل  وهو على

  أو يدعو غري اهللا يف كشفه 
  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب املرض والكفارات وأم عبد اهللا ابنة أيب ذئاب ال أعرفها 

لت يا رسول اهللا أي الناس أشد بالء قال االنبياء مث وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي اهللا عنه قال ق - ٥١٥٦
األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه وإن كان يف دينه رقة ابتاله اهللا على 

  حسب دينه فما يربح البالء بالعبد حىت ميشي على األرض وما عليه خطيئة 
  رمذي وقال حديث حسن صحيح رواه ابن ماجه وابن أيب الدنيا والت

والبن حبان يف صحيحه من رواية العالء بن املسيب عن أبيه عن سعد قال سئل رسول اهللا صلى اهللا  - ٥١٥٧
عليه و سلم أي الناس أشد بالء قال األنبياء مث األمثل فاألمثل يبتلى الناس على حسب دينهم فمن ثخن دينه اشتد 

  الرجل ليصيبه البالء حىت ميشي يف الناس ما عليه خطيئة  بالؤه ومن ضعف دينه ضعف بالؤه وإن
وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه أنه دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو موعوك عليه قطيفة  - ٥١٥٨

فوضع يده فوق القطيفة فقال ما أشد محاك يا رسول اهللا قال إنا كذلك يشدد علينا البالء ويضاعف لنا األجر مث 
  يا رسول اهللا من أشد الناس بالء قال األنبياء قال 

  قال مث من قال العلماء 
قال مث من قال الصاحلون كان أحدهم يبتلى بالقمل حىت يقتله ويبتلى أحدهم بالفقر حىت ما جيد إال العباءة يلبسها 



  وألحدهم كان أشد فرحا بالبالء من أحدكم بالعطاء 
  اب املرض رواه ابن ماجه وابن أيب الدنيا يف كت

  والكفارات واحلاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثرية 
وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يود أهل العافية يوم القيامة حني  - ٥١٥٩

  يعطى أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت باملقاريض 
الدنيا من رواية عبد الرمحن بن مغراء وبقية رواته ثقات وقال الترمذي حديث غريب ورواه رواه الترمذي وابن أيب 

  الطرباين يف الكبري عن ابن مسعود موقوفا عليه وفيه رجل مل يسم 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف  - ٥١٦٠

باملتصدق فينصب للحساب مث يؤتى بأهل البالء فال ينصب هلم ميزان وال ينصب هلم ديوان  للحساب مث يؤتى
فيصب عليهم األجر صبا حىت إن أهل العافية ليتمنون يف املوقف أن أجسادهم قرضت باملقاريض من حسن ثواب 

  اهللا 
  رواه الطرباين يف الكبري من رواية جماعة بن الزبري وقد وثق 

أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أحب اهللا عبدا أو أراد أن وروي عن  - ٥١٦١
  يصافيه صب عليه البالء صبا وثجه عليه ثجا 

  فإذا دعا العبد قال يا رباه قال اهللا لبيك يا عبدي ال تسألين شيئا إال أعطيتك إما أن أعجله لك وإما أن أدخره لك 
  رواه ابن أيب الدنيا 

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من يرد اهللا به خريا يصب منه  - ٥١٦٢
  رواه مالك والبخاري 

  يصب منه أي يوجه إليه مصيبة ويصيبه ببالء 
فله وعن حممود بن لبيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا أحب اهللا قوما ابتالهم فمن صرب  - ٥١٦٣

  الصرب ومن جزع فله اجلزع 
  رواه أمحد ورواته ثقات 

  وحممود بن لبيد رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم واختلف يف مساعه منه 
  وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن عظم اجلزاء مع عظم البالء  - ٥١٦٤

  الرضا ومن سخط فله السخط وإن اهللا تعاىل إذا أحب قوما ابتالهم فمن رضي فله 
  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الرجل ليكون له عند اهللا  - ٥١٦٥
  املنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه مبا يكره حىت يبلغه إياها 

  يف صحيحه من طريقه وغريمها  رواه أبو يعلى وابن حبان
وروي عن بريدة األسلمي رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ما أصاب رجال  - ٥١٦٦

من املسلمني نكبة فما فوقها حىت ذكر الشوكة إال إلحدى خصلتني إما ليغفر اهللا له من الذنوب ذنبا مل يكن ليغفره 
  من الكرامة كرامة مل يكن ليبلغها إال مبثل ذلك له إال مبثل ذلك أو يبلغ به 



  رواه ابن أيب الدنيا 
وعن حممد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت  - ٥١٦٧

أو يف ولده مث صرب رسول اهللا يقول إن العبد إذا سبقت له من اهللا منزلة فلم يبلغها بعمل ابتاله اهللا يف جسده أو ماله 
  على ذلك حىت يبلغه املنزلة اليت سبقت له من اهللا عز و جل 

  رواه أمحد وأبو داود وأبو يعلى والطرباين يف الكبري واألوسط وحممد بن خالد مل يرو عنه غري أيب املليح الرقي 
  ومل يرو عن خالد إال ابنه حممد واهللا أعلم 

نه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل ليقول وروي عن أيب أمامة رضي اهللا ع - ٥١٦٨
للمالئكة انطلقوا إىل عبدي فصبوا عليه البالء صبا فيحمد اهللا فريجعون فيقولون يا ربنا صببنا عليه البالء صبا كما 

  أمرتنا فيقول ارجعوا فإين أحب أن أمسع صوته 
  رواه الطرباين يف الكبري 

أيضا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ليجرب أحدكم بالبالء كما جيرب وروي فيه  - ٥١٦٩
أحدكم ذهبه بالنار فمنه ما خيرج كالذهب اإلبريز فذاك الذي محاه اهللا من الشبهات ومنه ما خيرج دون ذلك فذلك 

  الذي يشك بعض الشك ومنه ما خيرج كالذهب األسود فذاك الذي افتنت 

ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املصيبة تبيض وجه صاحبها يوم  وروي عن
  تسود الوجوه 

  رواه الطرباين يف األوسط 
وعن أيب سعيد و أيب هريرة رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما يصيب املؤمن من  - ٥١٧١

   أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهللا هبا من خطاياه نصب وال وصب وال هم وال حزن وال
رواه البخاري ومسلم ولفظه ما يصيب املؤمن من وصب وال نصب وال سقم وال حزن حىت اهلم يهمه إال كفر به 

  من سيئاته ورواه ابن أيب الدنيا من حديث أيب هريرة وحده 
  لدنيا حيتسبها إال قص هبا من خطاياه يوم القيامة ويف رواية له ما من مؤمن يشاك بشوكة يف ا - ٥١٧٢

  النصب التعب 
  الوصب املرض 

وعن أيب بردة رضي اهللا عنه قال كنت عند معاوية وطبيب يعاجل قرحة يف ظهره وهو يتضرر فقلت له لو  - ٥١٧٣
عليه و سلم يقول ما بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه فقال ما يسرين أين ال أجده مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

  من مسلم يصيبه أذى من جسده إال كان كفارة خلطاياه 
رواه ابن أيب الدنيا وروى املرفوع منه أمحد بإسناد رواته حمتج هبم يف الصحيح إال أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

  اته عليه و سلم يقول ما من شيء يصيب املؤمن يف جسده يؤذيه إال كفر اهللا به عنه من سيئ
  ورواه الطرباين واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مصيبة تصيب املسلم إال  - ٥١٧٤
  كفر اهللا عنه هبا حىت الشوكة يشاكها 

  رواه البخاري ومسلم 



  إال نقص اهللا هبا من خطيئته  ويف رواية ملسلم ال يصيب املؤمن شوكة فما فوقها - ٥١٧٥
  ويف أخرى إال رفعه اهللا هبا درجة وحط عنه هبا خطيئة 

ويف أخرى له قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي اهللا عنها وهي مبىن وهم يضحكون فقالت ما يضحككم 
ول اهللا صلى قالوا فالن خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب فقالت ال تضحكوا فإين مسعت رس

  اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إال كتبت له هبا درجة وحميت عنه هبا خطيئة 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة  - ٥١٧٧

  يه خطيئة يف نفسه وولده وماله حىت يلقى اهللا تعاىل وما عل
  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أصيب مبصيبة مباله أو يف  - ٥١٧٨
  نفسه فكتمها ومل يشكها إىل الناس كان حقا على اهللا أن يغفر له 

  بإسناده  رواه الطرباين وال بأس
وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شجرة فهزها حىت  - ٥١٧٩

  تساقط ورقها ما شاء اهللا أن يتساقط مث قال للمصيبات واألوجاع أسرع يف ذنوب ابن آدم مين يف هذه الشجرة 
  رواه ابن أيب الدنيا وأبو يعلى 

دري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من شيء يصيب وعن أيب سعيد اخل - ٥١٨١
  املؤمن من نصب وال حزن وال وصب حىت اهلم يهمه إال يكفر اهللا عنه به سيئاته 

  رواه ابن أيب الدنيا والترمذي وقال حديث حسن 
سلم يقول وصب املؤمن كفارة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٥١٨٢
  خلطاياه 

  رواه ابن أيب الدنيا واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كثرت ذنوب العبد ومل يكن له ما 
  يكفرها ابتاله اهللا باحلزن ليكفرها عنه 

  ليم رواه أمحد ورواته ثقات إال ليث بن أيب س
وعن عائشة أيضا رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اشتكى العبد املؤمن أخلصه اهللا  - ٥١٨٤

  من الذنوب كما خيلص الكري خبث احلديد 
  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين واللفظ له وابن حبان يف صحيحه 

  أريك امرأة من أهل اجلنة فقلت بلى  وعن عطاء بن أيب رباح قال قال يل ابن عباس أال - ٥١٨٥
قال هذه املرأة السوداء أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت إين أصرع وإين أتكشف فادع اهللا يل قال إن شئت 

صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيك فقالت أصرب فقالت إين أتكشف فادع اهللا يل أن ال أتكشف 
  فدعا هلا 

  ومسلم رواه البخاري 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جاءت امرأة هبا ملم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا  - ٥١٨٦



رسول اهللا ادع اهللا يل فقال إن شئت دعوت اهللا فشفاك وإن شئت صربت وال حساب عليك قالت بل أصرب وال 
  حساب علي 

  رواه البزار وابن حبان يف صحيحه 
اذ بن عبد اهللا بن حبيب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال الصحابه أحتبون أن ال وعن مع - ٥١٨٧

  مترضوا قالوا واهللا إنا لنحب العافية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما خري أحدكم أن ال يذكره اهللا 
  رواه ابن أيب الدنيا ويف إسناده إسحاق بن حممد الفروي 

ة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما ضرب على مؤمن وعن عائش - ٥١٨٨
  عرق قط إال حط اهللا به عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة 

  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين يف األوسط بإسناد حسن واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مرض العبد أو سافر كتب  وعن أيب موسى رضي اهللا عنه - ٥١٨٩

  له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا 
  رواه البخاري وأبو داود 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من أحد من الناس يصاب ببالء يف 
الذين حيفظونه قال اكتبوا لعبدي يف كل يوم وليلة ما كان يعمل من خري ما  جسده إال أمر اهللا عز و جل املالئكة

  كان يف وثاقي 
  رواه أمحد واللفظ له واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 

ويف رواية ألمحد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة مث  - ٥١٩١
  ل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حىت أطلقه أو أكفته إيل مرض قيل للملك املوك

  وإسناده حسن 
  قوله أكفته إيل بكاف مث فاء مث تاء مثناة فوق معناه أضمه إيل وأقبضه 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ابتلى اهللا عز و جل  - ٥١٩٢
يف جسده قال اهللا عز و جل للملك اكتب له صاحل عمله الذي كان يعمل وإن شفاه غسله العبد املسلم ببالء 

  وطهره وإن قبضه غفر له ورمحه 
  رواه أمحد ورواته ثقات 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد ميرض مرضا  - ٥١٩٣
سيئة فال يكتبها وما عمل من حسنة أن يكتبها عشر حسنات وأن يكتب له من  إال أمر اهللا حافظه أن ما عمل من

  العمل الصاحل كما كان يعمل وهو صحيح وإن مل يعمل 
  رواه أبو يعلى وابن أيب الدنيا 

وروي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عجب للمؤمن وجزعه  - ٥١٩٤
يعلم ما له من السقم أحب أن يكون سقيما الدهر مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رفع  من السقم ولو كان

رأسه إىل السماء فضحك فقيل يا رسول اهللا مم رفعت رأسك إىل السماء فضحكت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ا فقاال يا ربنا عبدك فالن و سلم عجبت من ملكني كانا يلتمسان عبدا يف مصلى كان يصلي فيه فلم جيداه فرجع

  كنا نكتب له يف يومه وليلته عمله 



الذي كان يعمل فوجدناه حبسته يف حبالك قال اهللا تبارك وتعاىل اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل يف يومه 
  وليلته وال تنقصوا منه شيئا وعلي أجره ما حبسته وله أجر ما كان يعمل 

   األوسط والبزار باختصار رواه ابن أيب الدنيا والطرباين يف
وعن أيب األشعث الصنعاين أنه راح إىل مسجد دمشق وهجر الرواح فلقي شداد بن أوس والصناحبي  - ٥١٩٥

معه فقلت أين تريدان يرمحكما اهللا تعاىل فقاال نريد ههنا إىل أخ لنا من مضر نعوده فانطلقت معهما حىت دخال على 
ل أصبحت بنعمة فقال شداد أبشر بكفارات السيئات وحط اخلطايا فإين ذلك الرجل فقاال له كيف أصبحت فقا

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدين على ما ابتليته 
  فأجروا له كما كنتم جترون له وهو صحيح 

  والطرباين يف الكبري واألوسط وله شواهد كثرية  رواه أمحد من طريق إمساعيل بن عياش عن راشد الصنعاين
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا تبارك وتعاىل إذا ابتليت  - ٥١٩٦

عبدي املؤمن فلم يشكين إىل عواده أطلقته من إساري مث أبدلته حلما خريا من حلمه ودما خريا من دمه مث يستأنف 
  عمل ال

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال ميرض مؤمن  - ٥١٩٧

  وال مؤمنة وال مسلم وال مسلمة إال حط اهللا به خطيئته 
  ويف رواية إال حط اهللا عنه من خطاياه 

ابن حبان يف صحيحه إال أنه قال إال حط اهللا بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن رواه أمحد والبزار وأبو يعلى و
  الشجرة 
وعن أسد بن كرز رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول املريض حتات خطاياه كما  - ٥١٩٨

  يتحات ورق الشجر 
  رواه عبد اهللا بن أمحد يف زوائده وابن أيب الدنيا بإسناد حسن 

وعن أم العالء وهي عمة حكيم بن حزام وكانت من املبايعات رضي اهللا عنها قالت عادين رسول اهللا  - ٥١٩٩
  صلى اهللا عليه و سلم وأنا مريضة فقال يا أم العالء أبشري فإن مرض 

  املسلم يذهب اهللا به خطاياه كما تذهب النار خبث احلديد والفضة 
  رواه أبو داود 

أخي اخلضر رضي اهللا عنه قال أبو داود قال النفيلي هو اخلضر ولكن كذا قال قال إين  وعن عامر الرام - ٥٢٠٠
لببالدنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا قالوا هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيته وهو حتت شجرة 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليه فذكر رسول
األسقام فقال إن املؤمن إذا أصابه السقم مث أعفاه اهللا منه كان كفارة ملا مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل 

وإن املنافق إذا مرض مث أعفي كان كالبعري عقله أهله مث أرسلوه فلم يدر مل عقلوه ومل يدر مل أرسلوه فقال رجل ممن 
   وما األسقام واهللا ما مرضت قط قال قم عنا فلست منا حوله يا رسول اهللا

  رواه أبو داود ويف إسناده راو مل يسم 
فقال إنا لنجزى بكل ما  ٣٢١وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ملا نزلت من يعمل سوءا جيز به النساء  - ٥٢٠١



ى به يف الدنيا من مصيبة يف جسده مما عملنا هلكنا إذا فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال نعم جيز
  يؤذيه 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا كيف الصالح بعد هذه اآلية ليس بأمانيكم  - ٥٢٠٢

اهللا لك يا أبا اآلية وكل شيء عملناه جزينا به فقال غفر  ٣٢١وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوءا جيز به النساء 
  بكر ألست مترض ألست حتزن ألست يصيبك الألواء قال فقلت بلى 

  قال هو ما جتزون به 
  رواه ابن حبان يف صحيحه أيضا 

  والألواء هبمزة ساكنة بعد الالم ومهزة يف آخره ممدودة هي شدة الضيق 
اآلية و من  ٤٨٢أو ختفوه البقرة وعن أميمة أهنا سألت عائشة عن هذه اآلية وإن تبدوا ما يف أنفسكم  - ٥٢٠٣

يعمل سوءا جيز به فقالت عائشة ما سألين أحد منذ سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يل النيب صلى اهللا 
عليه و سلم يا عائشة هذه مبايعة اهللا العبد مبا يصيبه من احلمى والنكبة والشوكة حىت البضاعة يضعها يف كمه 

  يجدها يف ضبنه فيفقدها فيفزع هلا ف

  حىت إن املؤمن ليخرج من ذنوبه كما خيرج الذهب األمحر من الكري 
  رواه ابن أيب الدنيا من رواية علي بن يزيد عنه 

الضنب بضاد معجمة مكسورة مث باء موحدة ساكنة مث نون هو ما بني اإلبط والكشح وقد أضبنت الشيء إذا جعلته 
  يف ضبنك فأمسكته 

يسار رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا مرض العبد بعث اهللا إليه  وعن عطاء بن - ٥٢٠٤
ملكني فقال انظروا ما يقول لعواده فإن هو إذا جاؤوه محد اهللا وأثىن عليه رفعا ذلك إىل اهللا وهو أعلم فيقول لعبدي 

  ن حلمه ودما خريا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته علي إن توفيته أن أدخله اجلنة وإن أنا شفيته أن أبدله حلما خريا م
رواه مالك مرسال وابن أيب الدنيا وعنده فيقول اهللا عز و جل إن لعبدي هذا علي إن أنا توفيته أدخلته اجلنة وإن أنا 

  رفعته أن أبدله حلما خريا من حلمه ودما خريا من دمه وأغفر له 
على النيب صلى اهللا عليه و سلم فمسسته فقلت يا رسول  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال دخلت - ٥٢٠٥

اهللا إنك توعك وعكا شديدا فقال أجل إين أوعك كما يوعك رجالن منكم قلت ذلك بأن لك أجرين قال أجل ما 
  من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إال حط اهللا به سيئاته كما حتط الشجرة ورقها 

  رواه البخاري ومسلم 
يب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رجال من املسلمني قال يا رسول اهللا أرأيت هذه األمراض اليت وعن أ - ٥٢٠٦

  تصيبنا ما لنا هبا قال كفارات 
قال أيب يا رسول اهللا وإن قلت قال وإن شوكة فما فوقها فدعا على نفسه أن ال يفارقه الوعك حىت ميوت وأن ال 

اهللا وال صالة مكتوبة يف مجاعة قال فما مس إنسان جسده إال وجد  يشغله عن حج وال عمرة وال جهاد يف سبيل
  حرها حىت مات 

  رواه أمحد وابن أيب الدنيا وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه 
  الوعك احلمى 



وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الصداع واملليلة ال تزال 
  ذنبه مثل أحد فما تدعه وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل باملؤمن وإن 

ويف رواية ما يزال املرء املسلم به املليلة والصداع وإن عليه من اخلطايا ألعظم من أحد حىت تتركه ما  - ٥٢٠٨
  عليه من اخلطايا مثقال حبة من خردل 

  ل بن معاذ رواه أمحد واللفظ له وابن أيب الدنيا والطرباين وفيه ابن هليعة وسه
  املليلة بفتح امليم بعدها الم مكسورة هي احلمى تكون يف العظم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزال املليلة والصداع بالعبد  - ٥٢٠٩
  واألمة وإن عليهما من اخلطايا مثل أحد فما تدعهما وعليهما مثقال خردلة 

  ورواته ثقات  رواه أبو يعلى
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صدع رأسه يف سبيل  - ٥٢١٠

  اهللا فاحتسب غفر له ما كان قبل ذلك من ذنب رواه الطرباين والبزار بإسناد حسن 
سلم قال صداع املؤمن وشوكة  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و - ٥٢١١

  يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه اهللا هبا يوم القيامة درجة ويكفر عنه هبا ذنوبه 
  رواه ابن أيب الدنيا ورواته ثقات 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا ليبتلي عبده  - ٥٢١٢
  ل ذنب بالسقم حىت يكفر ذلك عنه ك

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 
وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرب سبحانه وتعاىل يقول وعزيت  - ٥٢١٣

  وجاليل ال أخرج أحدا من الدنيا أريد أغفر له حىت أستويف كل خطيئة يف عنقه بسقم يف بدنه وإقتار يف رزقه 
   ذكره رزين ومل أره

وعن حيىي بن سعيد أن رجال جاءه املوت يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رجل هنيئا له مات ومل يبتل 
  مبرض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحيك ما يدريك لو أن اهللا ابتاله مبرض يكفر عنه من سيئاته 

  رواه مالك عنه مرسال 
اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبد يصرع صرعة من  وعن أيب أمامة الباهلي رضي - ٥٢١٥

  مرض إال بعثه اهللا منها طاهرا 
  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين يف الكبري ورواته ثقات 

وعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل على أم السائب أو أم املسيب فقال  - ٥٢١٦
زفني قالت احلمى ال بارك اهللا فيها فقال ال تسيب احلمى فإهنا تذهب خطايا بين آدم كما يذهب الكري ما لك تزف

  خبث احلديد 
  رواه مسلم 

  تزفزفني روي براءين وبزاءين ومعنامها متقارب وهو الرعدة اليت حتصل للمحموم 
يه و سلم وأنا مريضة فقال أبشري يا وعن أم العالء رضي اهللا عنها قالت عادين رسول اهللا صلى اهللا عل - ٥٢١٧

  أم العالء فإن مرض املسلم يذهب اهللا به خطاياه كما تذهب النار خبث الفضة 



  رواه أبو داود 
وعن عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا مثل العبد  - ٥٢١٨

  تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها  املؤمن حني يصيبه الوعك واحلمى كحديدة
  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن فاطمة اخلزاعية رضي اهللا عنها قالت عاد النيب صلى اهللا عليه و سلم امرأة من األنصار وهي وجعة  - ٥٢١٩
اصربي فإهنا تذهب  فقال هلا كيف جتدينك فقالت خبري إال أن أم ملدم قد برحت يب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم

  خبث ابن ادم كما يذهب الكري خبث احلديد 
  رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح 

  وعن احلسن رضي اهللا عنه رفعه قال إن اهللا ليكفر عن املؤمن خطاياه كلها حبمى ليلة 
ال ابن املبارك هذا من رواه ابن أيب الدنيا من رواية ابن املبارك عن عمر بن املغرية الصنعاين عن حوشب عنه وقال ق

  جيد احلديث 
  وعنه رضي اهللا عنه قال كانوا يرجون يف محى ليلة كفارة ملا مضى من الذنوب  - ٥٢٢١

  رواه ابن أيب الدنيا أيضا ورواته ثقات 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من وعك ليلة فصرب ورضي هبا عن  - ٥٢٢٢

  جل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه اهللا عز و 
  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب الرضا وغريه 

وعن جابر رضي اهللا عنه قال استأذنت احلمى على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من هذه قالت  - ٥٢٢٣
تم إن شئتم دعوت اهللا أم ملدم فأمر هبا إىل أهل قباء فلقوا منها ما يعلم اهللا فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئ

  فكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا أوتفعل قال نعم 
  قالوا فدعها 

رواه أمحد ورواته رواة الصحيح وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه ورواه الطرباين بنحوه من حديث سلمان وقال 
إن شئتم دعوت اهللا فدفعها عنكم وإن شئتم فيه فشكوا احلمى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما شئتم 

  تركتموها وأسقطت بقية ذنوبكم قالوا فدعها يا رسول اهللا 
وعن حممد بن معاذ بن أيب بن كعب عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول اهللا ما جزاء احلمى قال جتري  - ٥٢٢٤

  احلسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق 
  م إين أسألك محى ال متنعين خروجا يف سبيلك وال خروجا إىل بيتك وال مسجد نبيك قال أيب الله

  قال فلم ميس أيب قط إال وبه محى 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وسنده ال بأس به 

  حممد وأبوه ذكرمها ابن حبان يف الثقات وتقدم حديث أيب سعيد بقصة أيب أيضا 
   عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلمى من فيح وعن أيب رحيانة رضي اهللا - ٥٢٢٥

  جهنم وهي نصيب املؤمن من النار 
  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين كالمها من رواية شهر بن حوشب عنه 



وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلمى كري من جهنم فما أصاب املؤمن  - ٥٢٢٦
  ها كان حظه من جهنم من

  رواه أمحد بإسناد ال بأس به 
  وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلمى حظ كل مؤمن من النار  - ٥٢٢٧

  رواه البزار بإسناد حسن 
  فصل 
ال إذا عن أنس رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا عز و جل ق - ٥٢٢٨

  ابتليت عبدي حببيبتيه فصرب عوضته منهما اجلنة يريد عينيه 
رواه البخاري والترمذي ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا عز و جل إذا أخذت كرمييت عبدي 

  يف الدنيا مل يكن له جزاء عندي إال اجلنة 
  أرض له ثوابا دون اجلنة  ويف رواية له من أذهبت حبيبتيه فصرب واحتسب مل - ٥٢٢٩
وعن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يعين عن ربه تبارك وتعاىل أنه قال  - ٥٢٣٠

  إذا سلبت من عبدي كرميتيه وهو هبما ضنني مل أرض له ثوابا دون اجلنة إذا هو محدين عليهما 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

نت قدامة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عزيز على اهللا أن يأخذ كرمييت مؤمن وعن عائشة ب - ٥٢٣١
  مث يدخله النار 

  قال يونس يعين عينيه 
  رواه أمحد والطرباين من رواية عبد الرمحن بن عثمان احلاطيب 

بيبيت عبد فيصرب وحيتسب إال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يذهب اهللا حب
  أدخله اهللا اجلنة 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا إذا أخذت كرمييت  - ٥٢٣٣

  عبدي فصرب واحتسب مل أرض له ثوابا دون اجلنة 
  رواه أبو يعلى 

  ومن طريقه ابن حبان يف صحيحه 
وعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه  - ٥٢٣٤

  بأشد من ذهاب بصره ومن ابتلي ببصره فصرب حىت يلقى اهللا لقي اهللا تبارك وتعاىل وال حساب عليه 
  رواه البزار من رواية جابر اجلعفي 

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن يبتلى عبد بشيء أشد عليه من وعن بريدة رضي اهللا عنه ق - ٥٢٣٥
الشرك باهللا ولن يبتلى عبد بشيء بعد الشرك باهللا أشد عليه من ذهاب بصره ولن يبتلى عبد بذهاب بصره فيصرب 

  إال غفر اهللا له 
  رواه البزار من رواية جابر أيضا 

ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أذهب اهللا بصره وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قا - ٥٢٣٦



  فصرب واحتسب كان حقا على اهللا واجبا أن ال ترى عيناه النار 
  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن جربيل عليه السالم عن ربه  - ٥٢٣٧
  ا جربيل ما ثواب عبدي إذا أخذت كرميتيه إال النظر إىل وجهي واجلوار يف داري تبارك وتعاىل قال ي

  قال أنس فلقد رأيت أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يبكون حوله يريدون أن تذهب أبصارهم 
  رواه الطرباين يف األوسط 

  الترغيب يف كلمات يقوهلن من آمله شيء من جسده  - ٤
العاصي رضي اهللا عنه أنه شكا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجعا جيده يف عن عثمان بن أيب  - ٥٢٣٨

  جسده منذ أسلم 
فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضع يدك على الذي يأمل من جسدك وقل بسم اهللا ثالثا وقل سبع مرات 

  أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 
  رواه مالك 

  بو داود والترمذي والنسائي وعند مالك أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد والبخاري ومسلم وأ
  قال ففعلت ذلك فأذهب اهللا ما كان يب فلم أزل آمر هبا أهلي وغريهم 

وعند الترمذي وأيب داود مثل ذلك وقاال يف أول حديثهما أتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويب وجع قد كاد 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم امسح بيمينك سبع مرات مث قل أعوذ بعزة اهللا وقدرته يهلكين فقال رسول 

  احلديث 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من اشتكى منكم شيئا  - ٥٢٣٩

األرض كما رمحتك يف السماء أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك وأمرك يف السماء و
  فاجعل رمحتك يف األرض 

  اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبني أنزل رمحة من رمحتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيربأ 
  رواه أبو داود 

 وعن حممد بن سامل قال قال يل ثابت البناين يا حممد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي مث قل بسم اهللا - ٥٢٤٠
  أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا مث ارفع يدك مث أعد ذلك وترا 

  فإن أنس بن مالك حدثين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثه بذلك 
  رواه الترمذي 

  الترهيب من تعليق التمائم واحلروز  - ٥
ن علق متيمة فال أمت اهللا له ومن علق ودعة عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا يقول م - ٥٢٤١

  فال ودع اهللا له 
  رواه أمحد وأبو يعلى بإسناد جيد واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

وعن عقبة أيضا رضي اهللا عنه أنه جاء يف ركب عشرة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبايع تسعة وأمسك عن 
متيمة فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث  رجل منهم فقالوا ما شأنه فقال إن يف عضده



  قال من علق فقد أشرك 
  رواه أمحد واحلاكم واللفظ له ورواة أمحد ثقات 

التميمة يقال إهنا خرزة كانوا يعلقوهنا يرون أهنا تدفع عنهم اآلفات واعتقاد هذا الرأي جهل وضاللة إذ ال مانع إال 
  ريه اهللا وال دافع غ
  ذكره اخلطايب 

وعن عيسى بن محزة قال دخلت على عبد اهللا بن حكيم وبه محرة فقلت أال تعلق متيمة فقال نعوذ باهللا  - ٥٢٤٣
  من ذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من علق شيئا وكل إليه 

  لك رواه أبو داود والترمذي إال أنه قال فقلنا أال تعلق شيئا فقال املوت أقرب من ذ
  وقال الترمذي ال نعرفه إال من حديث حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبصر على عضد رجل حلقة  - ٥٢٤٤
  أراه قال من صفر فقال وحيك ما هذه قال من الواهنة 

  نك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا قال أما إهنا ال تزيدك إال وهنا انبذها عنك فإ
رواه أمحد وابن ماجه دون قوله انبذها إىل آخره وابن حبان يف صحيحه وقال فإنك لو مت وهي عليك وكلت إليها 

  واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
قال احلافظ رووه كلهم عن مبارك بن فضالة عن احلسن عن عمران ورواه ابن حبان أيضا بنحوه عن أيب عامر 

خلزاز عن احلسن عن عمران وهذه جيدة إال أن احلسن اختلف يف مساعه من عمران وقال ابن املديين وغريه مل ا
  يسمع منه وقال احلاكم أكثر مشاخينا على أن احلسن مسع من عمران واهللا أعلم 

ترقي من وعن ابن أخت زينب امرأة عبد اهللا عن زينب رضي اهللا عنها قالت كانت عجوز تدخل علينا  - ٥٢٤٥
  احلمرة وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبد اهللا إذا دخل تنحنح 

وصوت فدخل يوما فلما مسعت صوته احتجبت منه فجاء فجلس إىل جانيب فمسين فوجد مس خيط فقال ما هذا 
رسول  فقلت رقي يل فيه من احلمرة فجذبه فقطعه فرمى به مث قال لقد أصبح آل عبد اهللا أغنياء عن الشرك مسعت

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك 
قلت فإين خرجت يوما فأبصرين فالن فدمعت عيين اليت تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت قال 
اهللا  ذلك الشيطان إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن بأصبعه يف عينك ولكن لو فعلت كما فعل رسول اهللا صلى

عليه و سلم كان خريا لك وأجدر أن تشفي تنضحي يف عينك املاء وتقويل أذهب البأس رب الناس واشف أنت 
  الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما 

رواه ابن ماجه واللفظ له وأبو داود باختصار عنه إال أنه قال عن ابن أخي زينب وهو كذا يف بعض نسخ ابن ماجه 
 التقدير جمهول ورواه احلاكم أخصر منهما وقال صحيح اإلسناد قال أبو سليمان اخلطايب املنهي عنه وهو على كال

من الرقى ما كان بغري لسان العرب فال يدرى ما هو ولعله قد يدخله سحر أو كفر فأما إذا كان مفهوم املعىن وكان 
  فيه ذكر اهللا تعاىل فإنه مستحب متربك به واهللا أعلم 

ن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه دخل على امرأته ويف عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه مث قال لقد وع - ٥٢٤٦
أصبح آل عبد اهللا أغنياء عن أن يشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

الرقى والتمائم قد عرفنامها فما التولة قال شيء يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك قالوا يا أبا عبد الرمحن هذه 



  تصنعه النساء يتحبنب إىل أزواجهن 
  رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم باختصار عنه وقال صحيح اإلسناد 

  التولة بكسر املثناة فوق وبفتح الواو شيء شبيه بالسحر أو من أنواعه تفعله املرأة ليحببها إىل زوجها 
  ضي اهللا عنها قالت ليس التميمة ما تعلق به بعد البالء إمنا التميمة ما تعلق به قبل البالء وعن عائشة ر - ٥٢٤٧

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  الترغيب يف احلجامة ومىت حيتجم  - ٦

  عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن كان  - ٥٢٤٨

  ن أدويتكم خري ففي شرطة حمجم أو شربة من عسل أو لدغة بنار وما أحب أن أكتوي يف شيء م
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كان يف شيء مما تداويتم به  - ٥٢٤٩
  خري فاحلجامة 

  رواه أبو داود وابن ماجه 
نه قال أخربين أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم أن جربيل أخربه أن احلجم أنفع ما وعنه رضي اهللا ع - ٥٢٥٠

  تداوى به الناس 
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما 

  وعن مالك بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن احلجامة تبلغه  - ٥٢٥١
  ذكره يف املوطأ هكذا 

عن سلمى خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت ما كان أحد يشتكي إىل رسول اهللا صلى اهللا و - ٥٢٥٢
  عليه و سلم وجعا يف رأسه إال قال احتجم وال وجعا يف رجليه إال قال اخضبهما 

  رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث غريب إمنا نعرفه من حديث فائد 
   قال احلافظ إسناده غريب

  فائد هو موىل عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع يأيت الكالم عليه وعلى شيخه عبيد اهللا بن علي 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال حدث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ليلة أسري به أنه مل مير  - ٥٢٥٣

  على مإل من املالئكة إال أمروه أن مر أمتك باحلجامة 
  حديث حسن غريب  رواه الترمذي وقال

  قال احلافظ عبد الرمحن مل يسمع من أبيه عبد اهللا بن مسعود وقيل مسع 

وعن عكرمة قال كان البن عباس رضي اهللا عنهما غلمة ثالثة حجامون وكان اثنان منهم يغالن عليه وعلى أهله 
  وواحد حيجمه وحيجم أهله 

 عليه و سلم نعم العبد احلجام يذهب الدم وخيف الصلب قال وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما قال نيب اهللا صلى اهللا
وجيلو عن البصر وقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيث عرج به ما مر على مإل من املالئكة إال قالوا 

عليك باحلجامة وقال إن خري ما حتتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين وقال إن خري 
يتم به السعوط واللدود واحلجامة واملشي وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لده العباس وأصحابه فقال ما تداو



  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من لدين فكلهم أمسكوا فقال ال يبقى أحد ممن يف البيت إال لد غري عمه العباس 
  قال النضر اللدود الوجور 

  ال نعرفه إال من حديث عباد بن منصور يعين الناجي  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب
وروى ابن ماجه منه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما مررت ليلة أسري يب مبالء من املالئكة  - ٥٢٥٥

  إال كلهم يقول يل عليك يا حممد باحلجامة 
  سناد ورواه احلاكم بتمامه مفرقا يف ثالثة أحاديث وقال يف كل منها صحيح اإل

وعن أنس رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيتجم يف األخدعني والكاهل وكان  - ٥٢٥٦
  حيتجم لسبع عشرة وتسع عشرة 

رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وأبو داود ولفظه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم ثالثا يف األخدعني 
  والكاهل 

  فذهب عقلي حىت كنت ألقن فاحتة الكتاب يف صاليت وكان احتجم على هامته قال معمر احتجمت 
  اهلامة الرأس 

  واألخدع خباء معجمة ودال وعني مهملتني 
  قال أهل اللغة هو عرق يف سالفة العنق 

  والكاهل ما بني الكتفني 

رة من الشهر كان له شفاء وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من احتجم لسبع عش
  من كل داء 

  رواه احلاكم فقال صحيح على شرط مسلم 
  ورواه أبو داود أطول منه قال من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء 

  م فيه ويف رواية ذكرها رزين ومل أرها إذا وافق يوم سبع عشرة يوم الثالثاء كان دواء السنة ملن احتج - ٥٢٥٨
وقد روى أبو داود من طريق أيب بكرة بكار بن عبد العزيز عن كبشة بنت أيب بكرة عن أبيها أنه كان ينهى أهله 
  عن احلجامة يوم الثالثاء ويزعم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يوم الثالثاء يوم الدم وفيه ساعة ال يرقأ 

قال له يا نافع تبيغ يب الدم فالتمس يل حجاما واجعله رفيقا إن  وعن نافع أن ابن عمر رضي اهللا عنهما - ٥٢٥٩
استطعت وال جتعله شيخا كبريا وال صبيا صغريا فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول احلجامة على 

باحلجامة  الريق أمثل وفيها شفاء وبركة وتزيد يف العقل ويف احلفظ واحتجموا على بركة اهللا يوم اخلميس واجتنبوا
يوم األربعاء واجلمعة والسبت واألحد حتريا واحتجموا يوم االثنني والثالثاء فإنه اليوم الذي عاىف اهللا فيه أيوب 

  وضربه بالبالء يوم األربعاء فإنه ال يبدو جذام وال برص إال يوم األربعاء وليلة األربعاء 
تعديل عن نافع وعن احلسن بن أيب جعفر عن حممد  رواه ابن ماجه عن سعيد بن ميمون وال حيضرين فيه جرح وال

  بن جحادة عن نافع ويأيت الكالم على احلسن وحممد 
  ورواه احلاكم عن عبد اهللا بن صاحل حدثنا عطاف بن خالد عن نافع 

قال احلافظ عبد اهللا بن صاحل هذا كاتب الليث أخرج له البخاري يف صحيحه واختلف فيه ويف عطاف ويأيت الكالم 
  يهما عل

  تبيغ به الدم إذا غلبه حىت يقهره وقيل إذا تردد فيه مرة إىل هنا ومرة إىل هنا 



  فلم جيد خمرجا وهو مبثناة فوق مفتوحة مث موحدة مث مثناة حتت مشددة مث غني معجمة 
 وعن معمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من احتجم يوم األربعاء أو يوم السبت - ٥٢٦٠

  فأصابه وضح فال يلومن إال نفسه 
  رواه أبو داود هكذا وقال قد أسند وال يصح 

  الوضح بفتح الواو والضاد املعجمة مجيعا بعدها حاء مهملة واملراد به هنا الربص 
وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اشتد احلر فاستعينوا باحلجامة ال يتبيغ  - ٥٢٦١
  بأحدكم فيقتله  الدم

  رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  الترغيب يف عيادة املرضى وتأكيدها والترغيب يف دعاء املريض  - ٧

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حق املسلم على املسلم مخس رد  - ٥٢٦٢
  وتشميت العاطس  السالم وعيادة املريض واتباع اجلنائز وإجابة الدعوة

  ورواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
ويف رواية ملسلم حق املسلم على املسلم ست قيل وما هن يا رسول اهللا قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا  - ٥٢٦٣

  دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد اهللا فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه 
  مذي والنسائي بنحو هذه ورواه التر
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل يقول يوم القيامة يا ابن  - ٥٢٦٤

  آدم مرضت فلم تعدين قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني قال 

   أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمين قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني قال أما علمت أنه استطعمك 

  عبدي فالن فلم تطعمه 
  أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي 

  يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العاملني قال استسقاك عبدي فالن فلم تسقه 
  ما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي أ

  رواه مسلم 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عودوا املرضى واتبعوا  - ٥٢٦٥

  اجلنائز تذكركم اآلخرة 
  رواه أمحد والبزار وابن حبان يف صحيحه 

يه و سلم يقول مخس من عملهن يف يوم كتبه اهللا من وعنه رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عل - ٥٢٦٦
  أهل اجلنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إىل اجلمعة وأعتق رقبة 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس من فعل واحدة منهن  - ٥٢٦٧

 عز و جل من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره كان ضامنا على اهللا
  وتوقريه أو قعد يف بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس 



رواه أمحد والطرباين واللفظ له وأبو يعلى وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما وروى أبو داود حنوه من حديث أيب 
  كار أمامة وتقدم يف األذ

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أصبح منكم اليوم صائما  - ٥٢٦٨
  فقال أبو بكر أنا 

  فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أبو بكر أنا 
  فقال من تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر أنا 

  أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما اجتمعت هذه اخلصال قط يف رجل إال دخل اجلنة 

  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عاد مريضا ناداه  - ٥٢٦٩

  مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة منزال 
رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه واللفظ له وابن حبان يف صحيحه كلهم من طريق أيب سنان وهو عيسى بن سنان 

  القسملي عن عثمان بن أيب سودة عنه 
ولفظ ابن حبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال اهللا تعاىل طبت وطاب ممشاك 

  وتبوأت منزال يف اجلنة 
وعن ثوبان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن املسلم إذا عاد أخاه املسلم مل يزل يف  - ٥٢٧٠

  خرفة اجلنة حىت يرجع 
  قيل يا رسول اهللا وما خرفة اجلنة قال جناها 

  رواه أمحد ومسلم واللفظ له والترمذي 
  رف من خنلها خرفة اجلنة بضم اخلاء املعجمة وبعدها راء ساكنة هو ما خيت

  أي جيتىن 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ الوضوء وعاد أخاه املسلم  - ٥٢٧١

  حمتسبا بوعد من جهنم سبعني خريفا 
  قلت يا أبا محزة ما اخلريف قال العام 

  رواه أبو داود من رواية الفضل بن دهلم القصاب 
هللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من مسلم يعود مسلما وعن علي رضي ا - ٥٢٧٢

غدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي وإن عاد عشية إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت يصبح 
  وكان له خريف يف اجلنة 

داود موقوفا على علي مث قال  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي عن علي موقوفا انتهى ورواه أبو
  وأسند هذا عن علي من غري وجه صحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث رواه مسندا مبعناه 

  ولفظ املوقوف ما من رجل يعود مريضا ممسيا إال خرج معه سبعون 



لك ألف ملك يستغفرون له حىت يصبح وكان له خريف يف اجلنة ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف م
  يستغفرون له حىت ميسي وكان له خريف يف اجلنة 

  ورواه بنحو هذا أمحد وابن ماجه مرفوعا 
  وزاد يف أوله إذا عاد املسلم أخاه مشى يف خرافة اجلنة حىت جيلس فإذا جلس غمرته الرمحة 

  احلديث وليس عندمها وكان له خريف يف اجلنة 
ن مسلم يعود مسلما إال يبعث اهللا إليه سبعني ألف ملك يصلون رواه ابن حبان يف صحيحه مرفوعا أيضا ولفظه ما م

  عليه يف أي ساعات النهار حىت ميسي ويف أي ساعات الليل حىت يصبح 
  رواه احلاكم مرفوعا بنحو الترمذي وقال صحيح على شرطهما 

  قوله يف خرافة اجلنة بكسر اخلاء أي يف اجتناء مثر اجلنة 
  ما حيوزه عائد املريض من الثواب مبا حيوزه املخترف من الثمر  يقال خرفت النخلة أخرفها فشبه

  هذا قول ابن األنباري 
وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عاد مريضا  - ٥٢٧٣

  وجلس عنده ساعة أجرى اهللا له عمل ألف سنة ال يعصى اهللا فيها طرفة عني 
  دنيا يف كتاب املرض والكفارات ولوائح الوضع عليه تلوح رواه ابن أيب ال

وروي عن عبد اهللا بن عمر و أيب هريرة رضي اهللا عنهم قاال من مشى يف حاجة أخيه املسلم أظله اهللا  - ٥٢٧٤
خبمسة وسبعني ألف ملك يدعون له ومل يزل خيوض يف الرمحة حىت يفرغ فإذا فرغ كتب اهللا له حجة وعمرة ومن 

ضا أظله اهللا خبمسة وسبعني ألف ملك ال يرفع قدما إال كتب له به حسنة وال يضع قدما إال حط عنه سيئة عاد مري
  ورفع له هبا درجة حىت يقعد يف مقعده فإذا قعد غمرته الرمحة فال يزال كذلك حىت إذا أقبل حيث ينتهي إىل منزله 

  رواه الطرباين يف األوسط وليس يف أصلي رفعه 
ن أنس رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا رجل يعود مريضا وروي ع - ٥٢٧٥

فإمنا خيوض يف الرمحة فإذا قعد عند املريض غمرته الرمحة قال فقلت يا رسول اهللا هذا للصحيح الذي يعود املريض 
  فما للمريض قال حتط عنه ذنوبه 

   يف الصغري واألوسط رواه أمحد ورواه ابن أيب الدنيا والطرباين

  وزاد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مرض العبد ثالثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عاد مريضا مل يزل  - ٥٢٧٦

  يها خيوض يف الرمحة حىت جيلس فإذا جلس اغتمس ف
رواه مالك بالغا وأمحد ورواته رواة الصحيح والبزار وابن حبان يف صحيحه ورواه الطرباين من حديث أيب هريرة 

  بنحوه ورواته ثقات 
وعن كعب بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عاد مريضا خاض يف  - ٥٢٧٧

  الرمحة فإذا جلس عنده استنقع فيها 
ه أمحد بإسناد حسن والطرباين يف الكبري واألوسط ورواه فيهما أيضا من حديث عمرو بن حزم رضي اهللا عنه روا

  وزاد فيه وإذا قام من عنده فال يزال خيوض فيها حىت يرجع من حيث خرج 
  وإسناده إىل احلسن أقرب 



  فصل 
ليه و سلم إذا دخلت على مريض عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع - ٥٢٧٨

  فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء املالئكة 
  رواه ابن ماجه ورواته ثقات مشهورون إال أن ميمون بن مهران مل يسمع من عمر 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عودوا املرضى ومروهم  - ٥٢٧٩
  مستجابة وذنبه مغفور  فليدعوا لكم فإن دعوة املريض

  رواه الطرباين يف األوسط 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ترد دعوة املريض  - ٥٢٨٠

  حىت يربأ 
  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب املرض والكفارات 

  الترغيب يف كلمات يدعى هبن للمريض وكلمات يقوهلن املريض 
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من عاد مريضا مل حيضر أجله فقال  - ٥٢٨١

  عنده سبع مرات أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إال عافاه اهللا من ذلك املرض 
  لى شرط البخاري رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح ع

قال احلافظ فيما دعا به النيب صلى اهللا عليه و سلم للمريض أو أمر به أحاديث مشهورة ليست من شرط كتابنا 
  أضربنا عن ذكرها 

وعن أيب سعيد و أيب هريرة رضي اهللا عنهما أهنما شهدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال  - ٥٢٨٢
اهللا أكرب صدقه ربه فقال ال إله إال أنا وأنا أكرب وإذا قال ال إله إال هو وحده قال يقول ال إله من قال ال إله إال اهللا و

إال أنا وحدي وإذا قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له قال يقول صدق عبدي ال إله إال أنا وحدي ال شريك يل 
قال يقول ال إله إال أنا يل امللك ويل احلمد وإذا قال ال وإذا قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد 

إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا قال ال إله إال أنا وال حول وال قوة إال يب وكان يقول من قاهلا يف مرضه مث 
  مات مل تطعمه النار 

  كم رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن ماجه والنسائي وابن حبان يف صحيحه واحلا
ويف رواية للنسائي عن أيب هريرة وحده مرفوعا من قال ال إله إال اهللا واهللا أكرب ال إله إال اهللا وحده ال  - ٥٢٨٣

إله إال اهللا وال شريك له ال إله إال اهللا له امللك وله احلمد ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا يعقدهن مخسا 
أو يف ليلة أو يف شهر مث مات يف ذلك اليوم أو يف تلك الليلة أو يف ذلك الشهر غفر  بأصابعه مث قال من قاهلن يف يوم

  له ذنبه 
  وعن سعد بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف قوله  - ٥٢٨٤

رة فمات يف مرضه أميا مسلم دعا هبا يف مرضه أربعني م ٧٨ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني األنيب 
  ذلك أعطي أجر شهيد وإن برأ برأ وقد غفر له مجيع ذنوبه 

  رواه احلاكم وقال رواه أمحد بن عمرو بن أيب بكر السكسكي عن أبيه عن حممد بن زيد عن ابن املسيب عنه 
ربك بأمر هو وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا هريرة أال أخ - ٥٢٨٥



  حق من تكلم به يف أول مضجعه من مرضه جناه اهللا من النار قلت بلى بأيب وأمي 
قال فاعلم أنك إذا أصبحت مل متس وإذا أمسيت مل تصبح وأنك إذا قلت ذلك يف أول مضجعك من مرضك جناك 

العباد والبالد واحلمد هللا كثريا  اهللا من النار أن تقول ال إله إال اهللا حييي ومييت وهو حي ال ميوت وسبحان اهللا رب
  طيبا مباركا فيه على كل حال 

اهللا أكرب كبريا كربياء ربنا وجالله وقدرته بكل مكان اللهم إن أنت أمرضتين لتقبض روحي يف مرضي هذا فاجعل 
فإن  روحي يف أرواح من سبقت له منك احلسىن وأعذين من النار كما أعذت أولياءك الذين سبقت هلم منك احلسىن

  مت يف مرضك ذلك فإىل رضوان اهللا واجلنة وإن كنت قد اقترفت ذنوبا تاب اهللا عليك 
  رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب املرض والكفارات وال حيضرين اآلن إسناده 

وروي عن حجاج بن فرافصة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مريض يقول سبحان امللك  - ٥٢٨٦
  ن امللك الديان ال إله إال أنت مسكن العروق الضاربة ومنيم العيون الساهرة إال شفاه اهللا تعاىل القدوس الرمح

  رواه ابن أيب الدنيا يف آخر كتاب املرض والكفارات هكذا معضال 
  الترغيب يف الوصية والعدل فيها والترهيب من تركها أو املضارة فيها وما جاء فيمن يعتق ويتصدق عند املوت  - ٩

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما حق امرىء مسلم له شيء  - ٥٢٨٧
  يوصي فيه يبيت فيه ليلتني 

  ويف رواية ثالث ليال إال ووصيته مكتوبة عنده 
قول ذلك إال قال نافع مسعت عبد اهللا بن عمر يقول ما مرت علي ليلة منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي

  وعندي وصييت مكتوبة 
  رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

وروي عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات على وصية مات على  - ٥٢٨٨
  سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له 

  رواه ابن ماجه 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاءه رجل فقال يا  - ٥٢٨٩

  رسول اهللا مات فالن 
  قال أليس كان معنا آنفا قالوا بلى قال سبحان اهللا كأهنا أخذة على غضب 

  احملروم من حرم وصيته 
  رواه أبو يعلى بإسناد حسن 

  ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احملروم من حرم وصيته ورواه ابن ماجه خمتصرا قال قا
  وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ترك الوصية عار يف الدنيا ونار وشنار يف اآلخرة  - ٥٢٩٠

  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط 
ليعمل أو املرأة بطاعة  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرجل - ٥٢٩١

اهللا ستني سنة مث حيضرمها املوت فيضاران يف الوصية فتجب هلما النار مث قرأ أبو هريرة رضي اهللا عنه من بعد وصية 
   ٣١ ٢١يوصى هبا أو دين غري مضار حىت بلغ وذلك الفوز العظيم النساء 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن  رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب وابن ماجه ولفظه قال



الرجل ليعمل بعمل أهل اخلري سبعني الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعني سنة فيعدل يف وصيته فيختم له خبري عمله 
  فيدخل اجلنة 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلضرار يف الوصية من الكبائر مث  - ٥٢٩٢
  ك حدود اهللا النساء سنة فإذا أوصى تال تل

   ٣١حاف يف وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن 
  رواه النسائي 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فر مبرياث وارثه قطع اهللا  - ٥٢٩٣
  مرياثه من اجلنة يوم القيامة 

  رواه ابن ماجه 
هريرة رضي اهللا عنه قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أي وعن أيب  - ٥٢٩٤

  الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح ختشى الفقر وتأمل الغىن وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم 
  قلت لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن كذا 

ماجه بنحوه وأبو داود إال أنه قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل  رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن
  البقاء وختشى الفقر 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ألن يتصدق املرء يف  - ٥٢٩٥
صحيحه كالمها عن  حياته وصحته بدرهم خري له من أن يتصدق عند موته مبائة رواه أبو داود وابن حبان يف

  شرحبيل بن سعد عن أيب سعيد 
وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مثل الذي يعتق عند  - ٥٢٩٦

  موته كمثل الذي يهدي إذا شبع 
دق عند رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال مثل الذي يتص

  موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع 
ورواه النسائي وعنده قال أوصى رجل بدنانري يف سبيل اهللا فسئل أبو الدرداء فحدث عن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم قال مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما شبع 

  إىل قضاء دين امليت والترغيب يف ذلك  قال احلافظ وقد تقدم يف كتاب البيوع ما جاء يف املبادرة
  الترهيب من كراهية اإلنسان املوت والترغيب يف تلقيه بالرضى والسرور إذا نزل حبا للقاء اهللا عز و جل 

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه  - ٥٢٩٧
اهللا لقاءه فقلت يا نيب اهللا أكراهية املوت فكلنا يكره املوت قال ليس ذلك ولكن املؤمن إذا  ومن كره لقاء اهللا كره

بشر برمحة اهللا ورضوانه وجنته أحب لقاء اهللا فأحب اهللا لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب اهللا وسخطه كره لقاء اهللا 
  وكره اهللا لقاءه 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه  - ٥٢٩٨

ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه قلنا يا رسول اهللا كلنا يكره املوت قال ليس ذلك كراهية املوت ولكن املؤمن إذا 



د لقي اهللا فأحب اهللا لقاءه وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه البشري من اهللا فليس شيء أحب إليه من أن يكون ق
  حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء اهللا فكره اهللا لقاءه 

رواه أمحد ورواته رواة الصحيح والنسائي بإسناد جيد إال أنه قال قيل يا رسول اهللا وما منا أحد إال يكره املوت قال 
اهية املوت إن املؤمن إذا جاءه البشرى من اهللا عز و جل مل يكن شيء أحب إليه من لقاء اهللا وكان اهللا إنه ليس بكر

  للقائه أحب وإن الكافر إذا جاءه ما يكره مل يكن شيء أكره إليه من لقاء اهللا وكان اهللا للقائه أكره 
٣   

سلم قال اهللا عز و جل إذا أحب عبدي لقائي وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه 

  رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم والنسائي 
وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه  - ٤

  ءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقا
  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم من آمن بك وشهد أين  - ٥
رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن مل يؤمن بك ومل يشهد أين رسولك فال حتبب 

  هل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا إليه لقاءك وال تس
رواه ابن أيب الدنيا والطرباين وابن حبان يف صحيحه ورواه ابن ماجه من حديث عمرو بن غيالن الثقفي وهو ممن 

اختلف يف صحبته ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم من آمن يب وصدقين وعلم أن ما جئت به احلق 
ولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء ومن مل يؤمن يب ومل يصدقين ومل يعلم أن ما جئت به من عندك فأقلل ماله و

  احلق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره 
  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حتفة املؤمن املوت  - ٦

  رواه الطرباين بإسناد جيد 
بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول وعن معاذ  - ٧

اهللا عز و جل للمؤمنني يوم القيامة وما أول ما يقولون له قلنا نعم يا رسول اهللا قال إن اهللا عز و جل يقول للمؤمنني 
  نا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفريت هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا ربنا فيقول مل فيقولون رجو

  رواه أمحد من رواية عبيد اهللا بن زحر 

  الترغيب يف كلمات يقوهلن من مات له ميت 
عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا حضرمت املريض أو امليت  - ٥٢٩٩

  ولون فقولوا خريا فإن املالئكة يؤمنون على ما تق
قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إن أبا سلمة قد مات قال قويل اللهم 

  اغفر يل وله وأعقبين منه عقىب حسنة فقلت ذلك فأعقبين اهللا من هو خري يل منه حممدا صلى اهللا عليه و سلم 
  ائي وابن ماجه امليت بال شك رواه مسلم هكذا بالشك وأبو داود الترمذي والنس

وعنها رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة  - ٥٣٠٠



  فيقول إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم آجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا منها إال آجره اهللا تعاىل يف مصيبته 
  وأخلف له خريا منها 

ات أبو سلمة قلت أي املسلمني خري من أيب سلمة أول بيت هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت فلما م
  مث إين قلتها فأخلف اهللا يل خريا منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ولفظه قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أصاب أحدكم 
  مصيبة فليقل إنا هللا وإنا إليه راجعون 

اللهم عندك أحتسب مصيبيت فأجرين هبا وأبدلين خريا منها فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم اخلفين يف أهلي خريا 
  عند اهللا أحتسب مصيبيت فأجرين فيها  ٦٥١مين فلما قبض قالت أم سلمة إنا هللا وإنا إليه راجعون البقرة 

  الترمذي  رواه ابن ماجه بنحو
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه  - ٥٣٠١

قال أخرب اهللا عز و جل أن املؤمن  ٦٥١راجعون أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون البقرة 
تب له ثالث خصال من اخلري الصالة من اهللا والرمحة وحتقيق سبيل إذا سلم ألمر اهللا ورجع فاسترجع عند املصيبة ك

اهلدى وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من استرجع عند املصيبة جرب اهللا مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا 
  يرضاه 

  رواه الطرباين يف الكبري 
  ون شيئا مل يعطه أحد من األمم عند املصيبة إنا هللا وإنا إليه راجع

  ويف رواية له قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطيت أميت 
وروي عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من  - ٥٣٠٣

  أصيب مبصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب اهللا له من األجر مثله يوم أصيب 
  ن ماجه رواه اب
وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا مات ولد العبد قال اهللا تعاىل  - ٥٣٠٤

ملالئكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم مثرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون محدك 
  يف اجلنة ومسوه بيت احلمد  واسترجع فيقول اهللا تعاىل ابنوا لعبدي بيتا

  رواه الترمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه 
  الترغيب يف حفر القبور وتغسيل املوتى وتكفينهم  - ١٢

عن رافع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر اهللا له  - ٥٣٠٥
  به فكأمنا أسكنه مسكنا حىت يبعث أربعني كبرية ومن حفر ألخيه قربا حىت جين

رواه الطرباين يف الكبري ورواته حمتج هبم يف الصحيح واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه من غسل ميتا 
فكتم عليه غفر اهللا له أربعني مرة ومن كفن ميتا كساه اهللا من سندس وإستربق يف اجلنة ومن حفر مليت قربا فأجنه 

  األجر كأجر مسكن أسكنه إىل يوم القيامة فيه أجرى اهللا له من 
ورواه الطرباين يف األوسط من حديث جابر ويف سنده اخلليل بن مرة ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من حفر قربا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة ومن غسل ميتا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومن كفن ميتا كساه اهللا من 

  من عزى حزينا ألبسه اهللا حلل اجلنة و



التقوى وصلى على روحه يف األرواح ومن عزى مصابا كساه اهللا حلتني من حلل اجلنة ال تقوم هلما الدنيا ومن تبع 
جنازة حىت يقضى دفنها كتب اهللا له ثالثة قراريط القرياط منها أعظم من جبل أحد ومن كفل يتيما أو أرملة أظله 

  اهللا يف ظله وأدخله اجلنة 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غسل ميتا فكتم عليه  - ٥٣٠٦

  طهره اهللا من ذنوبه فإن كفنه كساه اهللا من السندس 
  رواه الطرباين يف الكبري 

كفنه وحنطه وروي عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غسل ميتا و - ٥٣٠٧
  ومحله وصلى عليه ومل يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل ما ولدته أمه 

  رواه ابن ماجه 
وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غسل ميتا فأدى فيه األمانة  - ٥٣٠٨

  ومل يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
  واه أمحد والطرباين من رواية جابر اجلعفي ر

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زر القبور تذكر هبا اآلخرة واغسل  - ٥٣٠٩
املوتى فإن معاجلة جسد خاو موعظة بليغة وصل على اجلنائز لعل ذلك أن حيزنك فإن احلزين يف ظل اهللا يتعرض كل 

  خري 
  اكم وقال رواته ثقات رواه احل

  الترغيب يف تشييع امليت وحضور دفنه  - ١٣
  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حق املسلم على املسلم ست  - ٥٣١٠

ته قيل وما هن يا رسول اهللا قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فشم
  وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه 

  رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله 
  ويقول والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إال بذنب حيدثه أحدمها 

للمسلم على املسلم ست يشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض وينصحه إذا غاب أو شهد ويسلم عليه  وكان يقول
  إذا لقيه وجييبه إذا دعاه ويتبعه إذا مات 

  رواه أمحد بإسناد حسن 
وعن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول للمسلم على أخيه  - ٥٣١٢

اجبة فمن ترك خصلة منها فقد ترك حقا واجبا فذكر احلديث بنحو ما تقدم ورواه الطرباين املسلم ست خصال و
  وأبو الشيخ يف الثواب ورواهتما ثقات إال عبد الرمحن بن زياد بن أنعم 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مخس من عملهن  - ٥٣١٣
  اهللا من أهل اجلنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إىل اجلمعة وأعتق رقبة يف يوم كتبه 

  رواه ابن حبان يف صحيحه 
وعنه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عودوا املرضى واتبعوا اجلنائز تذكركم  - ٥٣١٤



  اآلخرة 
  وغريه يف العيادة  رواه أمحد والبزار وابن حبان يف صحيحه وتقدم هو

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شهد اجلنازة حىت يصلى  - ٥٣١٥
  عليها فله قرياط ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان قيل وما القرياطان قال مثل اجلبلني العظيمني 

  ن ماجه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واب
  ويف رواية ملسلم وغريه أصغرمها مثل أحد 

ويف رواية البخاري من اتبع جنازة مسلم إميانا واحتسابا وكان معه حىت يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من 
  األجر بقرياطني كل قرياط مثل أحد ومن صلى عليها مث رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياط 

د بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أنه كان قاعدا عند ابن عمر رضي اهللا عنهما إذ طلع وعن عامر بن سع - ٥٣١٧
خباب صاحب املقصورة فقال يا عبد اهللا بن عمر أال تسمع ما يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه يقول إنه مسع رسول 

فن كان له قرياطان من اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حىت تد
األجر كل قرياط مثل أحد ومن صلى عليها مث رجع كان له من األجر مثل أحد فأرسل ابن عمر إىل عائشة رضي 
اهللا عنها يسأهلا عن قول أيب هريرة مث يرجع إليه فيخربه مبا قالت وأخذ ابن عمر قبضة من حصى املسجد يقلبها يف 

بو هريرة فضرب ابن عمر باحلصى الذي كان يف يده األرض مث قال لقد يده حىت يرجع فقال قالت عائشة صدق أ
  فرطنا يف قراريط كثرية 

  رواه مسلم 
وعن ثوبان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صلى على جنازة فله قرياط وإن  - ٥٣١٨

  شهد دفنها فله قرياطان القرياط مثل أحد 
  ا من حديث أيب بكر بن كعب رواه مسلم وابن ماجه أيض

  وزاد يف آخره والذي نفس حممد بيده القرياط أعظم من أحد هذا 
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من تبع جنازة حىت يصلى عليها فإن  - ٥٣١٩

  له قرياطا فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن القرياط فقال مثل أحد 
  رواية قالوا يا رسول اهللا مثل قراريطنا هذه قال ال بل مثل أحد أو أعظم من أحد  ويف

  رواه أمحد ورواته ثقات 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أتى جنازة يف أهلها فله  - ٥٣٢٠

  حىت تدفن فله قرياط  قرياط فإن اتبعها فله قرياط فإن صلى عليها فله قرياط فإن انتظرها
  رواه البزار ورواته رواة الصحيح إال معدي بن سليمان 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أصبح منكم اليوم صائما  - ٥٣٢١
  قال أبو بكر أنا 

  فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا 
مريضا فقال أبو بكر أنا فقال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا فقال رسول اهللا قال من عاد منكم اليوم 

  صلى اهللا عليه و سلم ما اجتمعت هذه اخلصال قط يف رجل إال دخل اجلنة 



  رواه ابن خزمية يف صحيحه 
ما جيازى به  وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أول - ٥٣٢٢

  العبد بعد موته أن يغفر جلميع من اتبع جنازته 
  رواه البزار 

  الترغيب يف كثرة املصلني على اجلنازة ويف التعزية  - ١٤
عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من ميت يصلي عليه أمة من  - ٥٣٢٣

  إال شفعوا فيه  املسلمني يبلغون مائة كلهم يشفعون له
  رواه مسلم والنسائي والترمذي وعنده مائة فما فوقها 

وعن كريب أن ابن عباس رضي اهللا عنهما مات له ابن بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع  - ٥٣٢٤
  له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا فأخربته فقال تقول هم أربعون قال قلت نعم 

فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون  قال أخرجوه
  رجال ال يشركون باهللا شيئا إال شفعهم اهللا فيه 

  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه 
ئة إال غفر وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من رجل يصلي عليه ما - ٥٣٢٥
  اهللا له 

  رواه الطرباين يف الكبري وفيه مبشر بن أيب املليح ال حيضرين حاله 

وعن احلكم بن فروخ قال صلى بنا أبو املليح على جنازة فظننا أنه قد كرب فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم 
  ولتحسن شفاعتكم 

 وهي ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت أخربين قال أبو املليح حدثين عبد اهللا عن إحدى أمهات املؤمنني
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إال شفعوا فيه فسألت أبا املليح عن األمة قال 

  أربعون 
  رواه النسائي 

سلم يقول ما من مسلم ميوت  وعن مالك بن هبرية رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و - ٥٣٢٧
فيصلي عليه ثالثة صفوف من املسلمني إال أوجب وكان مالك إذا استقبل أهل اجلنازة جزأهم ثالثة صفوف هلذا 

  احلديث 
  رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن 

  قوله أوجب أي وجبت له اجلنة 
  هللا صلى اهللا عليه و سلم من عزى مصابا فله مثل أجر صاحبه وروي عن عبد اهللا قال قال رسول ا - ٥٣٢٨

  رواه الترمذي وقال حديث غريب وقد روي موقوفا 
وروى الترمذي أيضا عن أيب برزة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من عزى ثكلى كسي بردا يف  - ٥٣٢٩

  اجلنة وقال حديث غريب 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة وروى ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن ا - ٥٣٣٠

  إال كساه اهللا من حلل الكرامة يوم القيامة 



  الترغيب يف اإلسراع باجلنازة وتعجيل الدفن  - ١٥
  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أسرعوا باجلنازة فإن تك  - ٥٣٣١

  إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم صاحلة فخري تقدموهنا 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

وعن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه أنه كان يف جنازة عثمان بن أيب العاصي رضي اهللا عنه وكنا منشي  - ٥٣٣٢
رأيتنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة رضي اهللا عنه فرفع صوته قال لقد

  نرمل رمال 
  رواه أبو داود والنسائي 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال سألنا نبينا صلى اهللا عليه و سلم عن املشي مع اجلنازة فقال ما دون  - ٥٣٣٣
  اخلبب إن يكن خريا فعجل إليه وإن يكن غري ذلك فبعدا ألهل النار 

ود والترمذي وقال حديث غريب ال نعرفه من حديث عبد اهللا بن مسعود إال من هذا الوجه يعين من رواه أبو دا
  حديث حيىي إمام بين تيم اهللا عن أيب ماجد عن عبد اهللا 

  قال احلافظ حيىي هذا هو ابن عبد اهللا بن احلارث اجلابر الكويف التيمي 
وقال ابن عدي أحاديثه متقاربة وأرجو أنه ال بأس به وأبو قال أمحد ليس به بأس وقال ابن معني والنسائي ضعيف 

  ماجد يف عداد من ال يعرف وقال البخاري ضعيف وقال النسائي منكر احلديث واهللا أعلم 
  اخلبب خباء معجمة مفتوحة وباءين موحدتني ضرب من العدو وقيل هو الرمل 

  وى ذلك الترغيب يف الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه والترهيب من س
عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا فرغ من دفن امليت وقف  - ٥٣٣٤

  عليه فقال استغفروا ألخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه اآلن يسأل 
  رواه أبو داود 

  نازة فأثنوا عليها خريا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مروا على النيب صلى اهللا عليه و سلم جب - ٥٣٣٥

  فقال وجبت مث مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت مث قال إن بعضكم على بعض شهيد 
  رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال مر جبنازة فأثين عليها خري فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجبت  - ٥٣٣٦
ة فأثين عليها شر فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجبت وجبت وجبت فقال عمر وجبت وجبت ومر جبناز

فداك أيب وأمي مر جبنازة فأثين عليها خري فقلت وجبت وجبت وجبت ومر جبنازة فأثين عليها شر فقلت وجبت 
نيتم عليه شرا وجبت وجبت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة ومن أث

  وجبت له النار أنتم شهداء اهللا يف األرض 
  رواه البخاري ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجه 

وعن أيب األسود قال قدمت املدينة فجلست إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فمرت هبم جنازة فأثنوا  - ٥٣٣٧
مر بأخرى فأثنوا على صاحبها خريا فقال عمر وجبت مث مر على صاحبها خريا فقال عمر رضي اهللا عنه وجبت مث 

  بالثالثة فأثنوا على صاحبها شرا فقال عمر وجبت 



قال أبو األسود فقلت ما وجبت يا أمري املؤمنني قال قلت كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أميا مسلم شهد له 
  وثالثة أربعة نفر خبري أدخله اهللا اجلنة قال فقلنا وثالثة فقال 

  فقلنا واثنان قال واثنان مث مل نسأله عن الواحد 
  رواه البخاري 

وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم ميوت فيشهد له أربعة أهل  - ٥٣٣٨
  ال تعلمون أبيات من جريانه األدنني إهنم ال يعلمون إال خريا إال قال اهللا قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما 

  رواه أبو يعلى وابن حبان يف صحيحه 
وروى أمحد عن شيخ من أهل البصرة مل يسمه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و  - ٥٣٣٩

سلم يرويه عن ربه عز و جل ما من عبد مسلم ميوت فيشهد له ثالثة أبيات من جريانه األدنني خبري إال قال اهللا عز 
  بلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم و جل قد ق
  وروي عن عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مات  - ٥٣٤٠

العبد واهللا يعلم منه شرا ويقول الناس خريا قال اهللا عز و جل ملالئكته قد قبلت شهادة عبادي على عبدي وغفرت 
  له علمي فيه 

  البزار  رواه
وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دعي إىل جنازة سأل عنها  - ٥٣٤١

  فإن أثين عليها خري قام فصلى عليها وإن أثين عليها غري ذلك قال ألهلها شأنكم هبا ومل يصل عليها 
  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح 

 عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذكروا حماسن موتاكم وكفوا وعن ابن عمر رضي اهللا - ٥٣٤٢
  عن مساويهم 

رواه أبو داود والترمذي وابن حبان يف صحيحه كلهم من رواية عمران بن أنس املكي عن عطاء عنه وقال الترمذي 
  حديث غريب مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول عمران بن أنس منكر احلديث 

ال احلافظ وتقدم حديث أم سلمة الصحيح قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا حضرمت امليت فقولوا ق
  خريا فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون 

وعن جماهد قال قالت عائشة رضي اهللا عنها ما فعل يزيد بن قيس لعنه اهللا قالوا قد مات قالت فأستغفر  - ٥٣٤٣
ا لك لعنته مث قلت أستغفر اهللا قالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تسبوا األموات فإهنم اهللا فقالوا هلا م

  أفضوا إىل ما قدموا 
  رواه ابن حبان يف صحيحه وهو عند البخاري دون ذكر القصة 

  وأليب داود إذا مات صاحبكم فدعوه ال تقعوا فيه 
  اخلد ومخش الوجه وشق اجليب الترهيب من النياحة على امليت والنعي ولطم 

عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امليت يعذب يف قربه مبا  - ٥٣٤٤
  نيح عليه 



  ويف رواية ما نيح عليه 
  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وقال بالنياحة عليه 

قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من نيح عليه فإنه وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه  - ٥٣٤٥
  يعذب مبا نيح عليه يوم القيامة 

  رواه البخاري ومسلم 
وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال أغمي على عبد اهللا بن رواحة فجعلت أخته تبكي واجباله  - ٥٣٤٦

  إال قيل يل أنت كذلك رواه البخاري  واكذا واكذا تعدد عليه فقال حني أفاق ما قلت شيئا
  وزاد يف رواية فلما مات مل تبك عليه 

ورواه الطرباين يف الكبري عن األعمش عن عبد اهللا بن عمر بنحوه وفيه فقال يا رسول اهللا أغمي علي فصاحت 
لت نعم ضربين النساء واعزاه واجباله فقال ملك معه مرزبة فجعلها بني رجلي فقال أنت كما تقول قلت ال ولو ق

  هبا 
  واألعمش مل يدرك ابن عمر 

وعن احلسن قال إن معاذ بن جبل أغمي عليه فجعلت أخته تقول واجباله أو كلمة أخرى فلما أفاق  - ٥٣٤٧
قال ما زلت مؤذية يل منذ اليوم قالت لقد كان يعز علي أن أوذيك قال ما زال ملك شديد االنتهار كلما قلت 

  قول ال واكذا قال أكذاك أنت فأ
  رواه الطرباين يف الكبري واحلسن مل يدرك معاذا 

وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من ميت ميوت فيقوم باكيهم  - ٥٣٤٨
  فيقول واجباله واسيداه أو حنو ذلك إال وكل به ملكان يلهزانه هكذا كنت 

  ل حديث حسن غريب رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقا

  اللهز هو الدفع جبميع اليد يف الصدر 
وعنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن امليت ليعذب ببكاء احلي إذا قالت واعضداه  - ٥٣٤٩

  وامانعاه واناصراه واكاسياه جبذ امليت فقيل أناصرها أنت أكاسيها أنت رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اثنتان يف الناس مها هبم كفر  - ٥٣٥٠

  الطعن يف النسب والنياحة على امليت 
  رواه مسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة من الكفر باهللا شق اجليب  - ٥٣٥١
  عن يف النسب والنياحة والط

  رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
  ويف رواية البن حبان ثالثة هي الكفر 

  ويف أخرى ثالث من عمل اجلاهلية ال يتركهن أهل اإلسالم فذكر احلديث 
  اجليب هو اخلرق الذي خيرج اإلنسان منه رأسه يف القميص وحنوه 

ا قال ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة رن إبليس رنة وعن ابن عباس رضي اهللا عنهم - ٥٣٥٢
اجتمعت إليه جنوده فقال ايأسوا أن تردوا أمة حممد على الشرك بعد يومكم هذا ولكن افتنوهم يف دينهم وأفشوا 



  فيهم النوح 
  رواه أمحد بإسناد حسن 

اهللا عليه و سلم صوتان ملعونان يف الدنيا وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى  - ٥٣٥٣
  واآلخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة 

  رواه البزار ورواته ثقات 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تصلي املالئكة على نائحة وال  - ٥٣٥٤

  مرنة 
  رواه أمحد وإسناده حسن إن شاء اهللا 

ن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع يف أميت من أمر وع - ٥٣٥٥
اجلاهلية ال يتركوهنن الفخر يف األحساب والطعن يف األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا مل 

  تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة وعليها 

  جرب سربال من قطران ودرع من 
رواه مسلم وابن ماجه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النياحة من أمر اجلاهلية وإن النائحة إذا ماتت 

  ومل تتب قطع اهللا هلا ثيابا من قطران ودرعا من هلب النار 
  غري ذلك  القطران بفتح القاف وكسر الطاء قال ابن عباس هو النحاس املذاب وقال احلسن هو قطران اإلبل وقيل

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذه النوائح جيعلن يوم  - ٥٣٥٦
  القيامة صفني يف جهنم صف عن ميينهم وصف عن يسارهم فينبحن على أهل النار كما تنبح الكالب 

  رواه الطرباين يف األوسط 
  اهللا عنه قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النائحة واملستمعة  وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي - ٥٣٥٧

  رواه أبو داود وليس يف إسناده من ترك ورواه البزار والطرباين فزادا فيه وقال ليس للنساء يف اجلنازة نصيب 
اء يتحدث وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت ملا مات أبو سلمة قلت غريب ويف أرض غربة ألبكينه بك - ٥٣٥٨

عنه فكنت قد هتيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تساعدين فاستقبلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه اهللا منه فكففت عن البكاء فلم أبك رواه مسلم 

 عليه و سلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت ملا جاء رسول اهللا صلى اهللا - ٥٣٥٩
أيب طالب وعبد اهللا بن رواحة جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعرف فيه احلزن قالت وأنا أطلع من شق 

الباب وأتاه رجل فقال أي رسول اهللا إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمر أن ينهاهن فذهب الرجل مث أتى فقال واهللا 
بننا فزعمت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فاحث يف أفواههن التراب فقلت أرغم اهللا أنفك لقد غلبنين أو غل

  فواهللا ما أنت بفاعل وال تركت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من العنا 
  رواه البخاري ومسلم 

ون نعيا وإين مسعت وعن حذيفة رضي اهللا عنه أنه قال إذ حضر إذا أنا مت فال يؤذن علي أحد إين أخاف أن يك
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن النعي 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن وذكره رزين فزاد فيه فإذا مت فصلوا علي وسلوين إىل ريب سال 



ورواه ابن ماجه إال أنه قال كان حذيفة إذا مات له امليت قال ال تؤذنوا به أحدا إين أخاف أن يكون نعيا إين مسعت 
  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأذين هاتني ينهى عن النعي ر

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ينهى عن النعي وقال إياكم  - ٥٣٦١
  والنعي فإنه من عمل اجلاهلية 

  قال عبد اهللا والنعي أذان بامليت 
ق أخرى قال حنوه ومل يرفعه ومل يذكر فيه والنعي أذان بامليت وقال رواه الترمذي مرفوعا وقال غريب ورواه من طري

وهذا أصح وقد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أن ينادى يف الناس أن فالنا مات ليشهدوا جنازته وقال 
  بعض أهل العلم ال بأس أن يعلم الرجل أهل قرابته وإخوانه انتهى 

عنه أن عمر رضي اهللا عنه ملا طعن عولت عليه حفصة فقال هلا عمر يا  وعن أنس بن مالك رضي اهللا - ٥٣٦٢
  حفصة أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن املعول عليه يعذب قالت بلى رواه ابن حبان يف صحيحه 

دود وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس منا من ضرب اخل - ٥٣٦٣
  وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وعن أيب بردة قال وجع أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه ورأسه يف حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح  - ٥٣٦٤

هللا صلى اهللا عليه و سلم إن برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برىء منه رسول ا
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برىء من الصالقة واحلالقة والشاقة 

رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي إال أنه قال أبرأ إليكم كما برىء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس 
  منا من حلق وال خرق وال صلق 

  لنياحة الصالقة اليت ترفع صوهتا بالندب وا
  واحلالقة اليت حتلق رأسها عند املصيبة 

  والشاقة اليت تشق ثوهبا 
وعن أسيد بن أيب أسيد التابعي عن امرأة من املبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا  - ٥٣٦٥

  نشر شعرا عليه و سلم يف املعروف الذي أخذ علينا أن ال خنمش وجها وال ندعو ويال وال نشق جيبا وال ن
  رواه أبو داود 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن اخلامشة وجهها والشاقة جيبها  - ٥٣٦٦
  والداعية بالويل والثبور 

  رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه 
  الترهيب من إحداد املرأة على غري زوجها فوق ثالث  - ١٨

يب سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حني تويف أبوها عن زينب بنت أ - ٥٣٦٧
أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غريه فدهنت منه جارية مث مست بعارضيها مث قالت واهللا ما 

ل المرأة تؤمن باهللا واليوم يل بالطيب من حاجة غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول على املنرب ال حي
اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب مث دخلت على زينب بنت 

جحش رضي اهللا عنها حني تويف أخوها فدعت بطيب فمست منه مث قالت أما واهللا ما يل بالطيب من حاجة غري أين 



على املنرب ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا 

  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

  الترهيب من أكل مال اليتيم بغري حق 
وإين أحب لك  عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له يا أبا ذر إين أراك ضعيفا - ٥٣٦٨

  ما أحب لنفسي ال تؤمرن على اثنني وال تلني مال يتيم 
  رواه مسلم وغريه 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجتنبوا السبع املوبقات قالوا يا رسول  - ٥٣٦٩
أكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم اهللا وما هن قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق و

  الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

ورواه البزار ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكبائر سبع أوهلن اإلشراك باهللا وقتل النفس بغري حقها 
  وم الزحف وقذف احملصنات واالنتقال إىل األعراب بعد هجرة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وفرار ي

  املوبقات املهلكات 
وعنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربع حق على اهللا أن ال يدخلهم اجلنة وال  - ٥٣٧٠

  يذيقهم نعيمها مدمن اخلمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغري حق والعاق لوالديه 
  اكم من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك وقد ترك عن أبيه عن جده عن أيب هريرة وقال صحيح اإلسناد رواه احل
وعن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل  - ٥٣٧١

وقتل النفس املؤمنة بغري احلق والفرار يف سبيل  اليمن بكتاب فيه وإن أكرب الكبائر عند اهللا يوم القيامة اإلشراك باهللا
  اهللا يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي احملصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم 

  فذكر احلديث وهو كتاب طويل فيه ذكر الزكاة والديات وغري ذلك 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

   صلى اهللا عليه و سلم قال يبعث يوم القيامة قوم من وعن أيب برزة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا - ٥٣٧٢

قبورهم تأجج أفواههم نارا فقيل من هم يا رسول اهللا قال أمل تر أن اهللا عز و جل يقول إن الذين يأكلون أموال 
اد رواه أبو يعلى ومن طريقه ابن حبان يف صحيحه من طريق زي ٠١اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا النساء 

  بن املنذر أيب اجلارود عن نافع بن احلارث ومها واهيان متهمان عن أيب برزة 
  الترغيب يف زيارة الرجال القبور والترهيب من زيارة النساء واتباعهن اجلنائز 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال زار النيب صلى اهللا عليه و سلم قرب أمه فبكى وأبكى من حوله فقال  - ٥٣٧٣
  ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت استأذنت 

  رواه مسلم وغريه 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين هنيتكم عن زيارة  - ٥٣٧٤

  القبور فزوروها فإن فيها عربة 



  رواته حمتج هبم يف الصحيح رواه أمحد و
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كنت هنيتكم عن زيارة القبور  - ٥٣٧٥

  فزوروا القبور فإهنا تزهد يف الدنيا وتذكر اآلخرة 
  رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 

 عليه و سلم زر القبور تذكر هبا اآلخرة واغسل وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ٥٣٧٦
املوتى فإن معاجلة جسد خاو موعظة بليغة وصل على اجلنائز لعل ذلك أن حيزنك فإن احلزين يف ظل اهللا يتعرض كل 

  خري 
  رواه احلاكم وقال رواته ثقات وتقدم قريبا 

لى اهللا عليه و سلم قد كنت هنيتكم عن وعن ابن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا ص - ٥٣٧٧
  زيارة القبور فقد أذن حملمد يف زيارة قرب أمه فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

قال احلافظ قد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن زيارة القبور هنيا عاما للرجال والنساء مث أذن للرجال يف 
ستمر النهي يف حق النساء وقيل كانت الرخصة عامة ويف هذا كالم طويل ذكرته يف غري هذا الكتاب واهللا زيارهتا وا

  أعلم 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن زائرات القبور واملتخذين  - ٥٣٧٨

  عليها املساجد والسرج 
  وابن حبان يف صحيحه كلهم من رواية أيب صاحل عن ابن عباس رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي 

قال احلافظ وأبو صاحل هذا هو باذام ويقال باذان مكي موىل أم هاىنء وهو صاحب الكليب قيل مل يسمع من ابن 
  عباس وتكلم فيه البخاري والنسائي وغريمها 

  و سلم لعن زوارات القبور وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٥٣٧٩
رواه الترمذي وابن ماجه أيضا وابن حبان يف صحيحه كلهم من رواية عمر بن أيب سلمة وفيه كالم عن أبيه عن أيب 

  هريرة وقال الترمذي حديث حسن صحيح 
يعين  وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما قال قربنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم - ٥٣٨٠

ميتا فلما فرغنا انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وانصرفنا معه فلما حاذى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بابه وقف فإذا حنن بامرأة مقبلة قال أظنه عرفها فلما ذهبت إذا هي فاطمة رضي اهللا عنها فقال هلا رسول اهللا صلى 

تك قالت أتيت يا رسول اهللا أهل هذا امليت فرمحت إليهم ميتهم أو اهللا عليه و سلم ما أخرجك يا فاطمة من بي
عزيتهم به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلك بلغت معهم الكدا فقالت معاذ اهللا وقد مسعتك تذكر فيها ما 

  تذكر 
  ر فيما أحسب قال لو بلغت معهم الكدا فذكر تشديدا يف ذلك قال فسألت ربيعة بن سيف عن الكدا فقال القبو

  رواه أبو داود والنسائي بنحوه إال أنه قال يف آخره فقال لو بلغتها معهم ما رأيت اجلنة حىت يراها جد أبيك 
  وربيعة هذا من تابعي أهل مصر فيه مقال ال يقدح يف حسن اإلسناد 



  الكدا بضم الكاف وبالدال املهملة مقصورا هو املقابر 
نه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا نسوة جلوس قال ما وروي عن علي رضي اهللا ع - ٥٣٨١

  جيلسكن قلن ننتظر اجلنازة قال هل تغسلن قلن ال 
  قال هل حتملن قلن ال 

  قال هل تدلني فيمن يديل قلن ال 
  قال فارجعن مأزورات غري مأجورات 

  رواه ابن ماجه ورواه أبو يعلى من حديث أنس 
ور الظاملني وديارهم ومصارعهم مع الغفلة عما أصاهبم وبعض ما جاء يف عذاب القرب ونعيمه الترهيب من املرور بقب

  وسؤال منكر ونكري عليهما السالم 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ألصحابه يعين ملا وصلوا احلجر  - ٥٣٨٢

أن تكونوا باكني فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم ال يصيبكم ما  ديار مثود ال تدخلوا على هؤالء املعذبني إال
  أصاهبم رواه البخاري ومسلم 

ويف رواية قال ملا مر النيب صلى اهللا عليه و سلم باحلجر قال ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن  - ٥٣٨٣
   حىت أجاز الوادي يصيبكم ما أصاهبم إال أن تكونوا باكني مث قنع رأسه وأسرع السري

  فصل 
عن عائشة رضي اهللا عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القرب فقالت هلا أعاذك اهللا من عذاب  - ٥٣٨٤

  القرب 
  قالت عائشة فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن عذاب القرب 

  د صلى صالة إال تعوذ من عذاب القرب فقال نعم عذاب القرب قالت فما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بع
  رواه البخاري ومسلم 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن املوتى ليعذبون يف قبورهم حىت  - ٥٣٨٥
  إن البهائم لتسمع أصواهتم 

  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن 
صلى اهللا عليه و سلم قال لوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن  وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا - ٥٣٨٦

  يسمعكم عذاب القرب 
  رواه مسلم 

وعن هاىنء موىل عثمان بن عفان قال كان عثمان رضي اهللا عنه إذا وقف على قرب يبكي حىت يبل حليته  - ٥٣٨٧
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول القرب فقيل له تذكر اجلنة والنار فال تبكي وتذكر القرب فتبكي فقال إين مسعت رسو

أول منزل من منازل اآلخرة فإن جنا منه فما بعده أيسر وإن مل ينج منه فما بعده أشد قال ومسعت رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم يقول ما رأيت منظرا قط إال والقرب أفظع منه 

يف شيء من نسخ الترمذي قال هاىنء ومسعت  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وزاد رزين فيه مما مل أره
  عثمان ينشد على قرب فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإال فإين ال أخالك 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه  - ٥٣٨٨



نة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجل
  مقعدك حىت يبعثك اهللا يوم القيامة 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود دون قوله فيقال إىل آخره 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلط على الكافر يف  - ٥٣٨٩

  تسعة وتسعون تنينا تنهشه وتلدغه حىت تقوم الساعة فلو أن تنينا منها نفخت قربه 

  يف األرض ما أنبتت خضراء 
  رواه أمحد وأبو يعلى ومن طريقه ابن حبان يف صحيحه كلهم من طريق دراج عن أيب اهليثم 

ن يف قربه لفي روضة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن املؤم - ٥٣٩٠
خضراء فريحب له قربه سبعون ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه اآلية فإن له معيشة ضنكا 

  قال أتدرون ما املعيشة الضنك قالوا اهللا ورسوله أعلم  ٤٢١وحنشره يوم القيامة أعمى طه 
عليه تسعة وتسعون تنينا أتدرون ما التنني سبعون حية لكل قال عذاب الكافر يف قربه والذي نفسي بيده إنه يسلط 

  حية سبع رؤوس يلسعونه وخيدشونه إىل يوم القيامة 
  رواه أبو يعلى وابن حبان يف صحيحه واللفظ له كالمها من طريق دراج عن ابن حجرية عنه 

ذكر فتان القرب فقال عمر  وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم - ٥٣٩١
  أترد علينا عقولنا يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم كهيئتك اليوم فقال عمر بفيه احلجر 

  رواه أمحد من طريق ابن هليعة والطرباين بإسناد جيد 
فكيف يب وأنا امرأة  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول اهللا تبتلى هذ األمة يف قبورها - ٥٣٩٢

   ٧٢ضعيفة قال يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة إبراهيم 
  رواه البزار ورواته ثقات 

وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه  - ٥٣٩٣
هلم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقوالن له ما كنت تقول يف هذا النيب حممد فأما أصحابه وإنه ليسمع قرع نعا

املؤمن فيقول أشهد أنه عبد اهللا ورسوله فيقال له انظر إىل مقعدك من النار أبدلك اهللا به مقعدا من اجلنة قال النيب 
 أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال ال صلى اهللا عليه و سلم فريامها مجيعا وأما الكافر أو املنافق فيقول ال

  دريت وال تليت مث يضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني 
  رواه البخاري واللفظ له ومسلم 

ا كنت تعبد فإن ويف رواية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن املؤمن إذا وضع يف قربه أتاه ملك فيقول له م
اهللا هداه قال كنت أعبد اهللا فيقول له ما كنت تقول يف هذا الرجل فيقول هو عبد اهللا ورسوله فما يسأل عن شيء 

بعدها فينطلق به إىل بيت كان له يف النار فيقال له هذا كان لك ولكن اهللا عصمك فأبدلك به بيتا يف اجلنة فرياه 
يقال له اسكن قال وإن الكافر أو املنافق إذا وضع يف قربه أتاه ملك فينتهره فيقول دعوين حىت أذهب فأبشر أهلي ف

فيقول له ما كنت تعبد فيقول ال أدري فيقال ال دريت وال تليت فيقال له ما كنت تقول يف هذا الرجل فيقول 
  كنت أقول ما يقول الناس فيضربه مبطراق بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعها اخللق غري الثقلني 

واه أبو داود حنوه والنسائي باختصار ورواه أمحد بإسناد صحيح من حديث أيب سعيد اخلدري بنحو الرواية ور



األوىل وزاد يف آخره فقال بعض القوم يا رسول اهللا ما أحد يقوم عليه ملك يف يده مطراق إال هيل فقال رسول اهللا 
   ٧٢إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت 

وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت جاءت يهودية استطعمت على بايب فقالت أطعموين أعاذكم اهللا من  - ٥٣٩٥
فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القرب قالت فلم أزل أحبسها حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا 

أعاذكم اهللا من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القرب قالت  رسول اهللا ما تقول هذه اليهودية قال وما تقول قلت تقول
عائشة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورفع يديه مدا يستعيذ باهللا من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القرب مث 

 ليس بأعور قال أما فتنة الدجال فإنه مل يكن نيب إال حذر أمته وسأحدثكم حبديث مل حيذره نيب أمته إنه أعور وإن اهللا
مكتوب بني عينيه كافر يقرأه كل مؤمن فأما فتنة القرب فيب يفتنون وعين يسألون فإذا كان الرجل الصاحل أجلس يف 

قربه غري فزع وال مشعوف مث يقال له فما كنت تقول يف اإلسالم فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول حممد 
دقناه فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها حيطم بعضها بعضا فيقال له انظر رسول اهللا جاء بالبينات من عند اهللا فص

إىل ما وقاك اهللا مث تفرج له فرجة إىل اجلنة فينظر إىل زهرهتا وما فيها فيقال له هذا مقعدك منها ويقال على اليقني 
مشعوفا فيقال له فما كنت  كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء اهللا وإذا كان الرجل السوء أجلس يف قربه فزعا

تقول فيقول مسعت الناس يقولون قوال فقلت كما قالوا فيفرج له فرجة إىل اجلنة فينظر إىل زهرهتا وما فيها فيقال له 
  انظر إىل ما 

صرف اهللا عنك مث يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها حيطم بعضها بعضا ويقال هذا مقعدك منها على الشك كنت 
  وعليه تبعث إن شاء اهللا مث يعذب وعليه مت 

  رواه أمحد بإسناد صحيح 
قوله غري مشعوف هو بشني معجمة بعدها عني مهملة وآخره فاء قال أهل اللغة الشعف هو الفزع حىت يذهب 

  بالقلب 
وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة رجل من  - ٥٣٩٦

نصار فانتهينا إىل القرب وملا يلحد بعد فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجلسنا حوله كأمنا على رؤوسنا األ
  الطري وبيده عود ينكت به يف األرض فرفع رأسه فقال تعوذوا باهللا من عذاب القرب مرتني أو ثالثا 

  يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك  زاد يف رواية وقال إن امليت يسمع خفق نعاهلم إذا ولوا مدبرين حني
ويف رواية ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له من ربك فيقول ريب اهللا فيقوالن له وما دينك فيقول ديين اإلسالم 
فيقوالن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول اهللا فيقوالن له وما يدريك فيقول قرأت كتاب اهللا 

   وآمنت وصدقت
فينادي مناد  ٧٢زاد يف رواية فذلك قوله يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة إبراهيم 

من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من اجلنة وألبسوه من اجلنة وافتحوا له بابا إىل اجلنة فيأتيه من روحها وطيبها 
ر موته قال فتعاد روحه يف جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن من ويفسح له يف قربه مد بصره وإن الكافر فذك

ربك فيقول هاه هاه ال أدري فيقوالن ما دينك فيقول هاه هاه ال أدري فيقوالن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم 
تحوا له بابا إىل فيقول هاه هاه ال أدري فينادي مناد من السماء أن قد كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار واف

  النار فيأتيه من حرها ومسومها ويضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه أضالعه 



زاد يف رواية مث يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب هبا جبال لصار ترابا فيضربه هبا ضربة يسمعها 
  من بني املشرق واملغرب إال الثقلني فيصري ترابا مث تعاد فيه الروح 

أبو داود ورواه أمحد بإسناد رواته حمتج هبم يف الصحيح أطول من هذا ولفظه قال خرجنا مع رسول اهللا صلى رواه 
اهللا عليه و سلم فذكر مثله إىل أن قال فرفع رأسه فقال استعيذوا باهللا من عذاب القرب مرتني أو ثالثا مث قال إن العبد 

خرة نزل إليه مالئكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآل
الشمس معهم كفن من أكفان اجلنة وحنوط من حنوط اجلنة حىت جيلسوا منه مد البصر وجييء ملك املوت عليه 

السالم حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إىل مغفرة من اهللا ورضوان قال فتخرج فتسيل كما 
قطرة من يف السقاء فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت يأخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن تسيل ال

ويف ذلك احلنوط وخيرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه األرض قال فيصعدون هبا فال ميرون على مالء 
حسن أمسائه اليت كان يسمى هبا يف الدنيا حىت من املالئكة إال قالوا ما هذا الروح الطيب فيقوالن فالن ابن فالن بأ

ينتهوا هبا إىل السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل مساء مقربوها إىل السماء اليت تليها حىت ينتهى 
هبا إىل السماء السابعة فيقول اهللا عز و جل اكتبوا كتاب عبدي يف عليني وأعيدوه إىل األرض يف جسده فيأتيه 

ان فيجلسانه فيقوالن من ربك فيقول ريب اهللا فيقوالن ما دينك فيقول ديين اإلسالم فيقوالن ما هذا الرجل ملك
الذي بعث فيكم فيقول هو رسول اهللا فيقوالن ما يدريك فيقول قرأت كتاب اهللا وآمنت به وصدقته فينادي مناد 

  ىل اجلنة من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة وافتحوا له بابا إ
  قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له يف قربه مد بصره 

قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول من أنت فوجهك الوجه احلسن جييء باخلري فيقول أنا عملك الصاحل فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة 

أرجع إىل أهلي ومايل وإن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة سود  حىت
الوجوه معهم املسوح فيجلسون منه مد البصر مث جييء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس اخلبيثة 

ما ينتزع السفود من الصوف املبلول فيأخذها فإذا اخرجي إىل سخط من اهللا وغضب فتفرق يف جسده فينتزعها ك
  أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت جيعلوها يف تلك املسوح وخترج منها كأننت 

جيفة وجدت على وجه األرض فيصعدون هبا فال ميرون هبا على مالء من املالئكة إال قالوا ما هذه الريح اخلبيثة 
ئه اليت كان يسمى هبا يف الدنيا حىت ينتهى هبا إىل السماء الدنيا فيستفتح له فال فيقولون فالن ابن فالن بأقبح أمسا

يفتح له مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تفتح هلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم 
لى مث تطرح روحه طرحا مث قرأ فيقول اهللا عز و جل اكتبوا كتابه يف سجني يف األرض السف ٠٤اخلياط األعراف 

فتعاد روحه يف  ١٣ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق احلج 
  جسده ويأتيه ملكانه فيجلسانه فيقوالن له من ربك فيقول هاه هاه ال أدري 

  قال فيقوالن له ما دينك فيقول هاه هاه ال أدري 
ه ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه ال أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه قال فيقوالن ل

من النار وافتحوا له بابا إىل النار فيأتيه من حرها ومسومها ويضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه أضالعهد ويأتيه رجل 
يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت قبيح الوجه قبيح الثياب مننت الريح فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا 



  فوجهك الوجه القبيح جييء بالشر فيقول أنا عملك اخلبيث فيقول رب ال تقم الساعة 
ويف رواية له مبعناه وزاد فيأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب مننت الريح فيقول أبشر هبوان من اهللا وعذاب مقيم 

اخلبيث كنت بطيئا عن طاعة اهللا سريعا يف معصيته فجزاك اهللا  فيقول بشرك اهللا بالشر من أنت فيقول أنا عملك
بشر مث يقيض له أعمى أصم أبكم يف يده مرزبة لو ضرب هبا جبل كان ترابا فيضربه ضربة فيصري ترابا مث يعيده اهللا 

  كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إال الثقلني 
  نار وميهد له من فرش النار قال الرباء مث يفتح له باب من ال

قال احلافظ هذا احلديث حديث حسن رواته حمتج هبم يف الصحيح كما تقدم وهو مشهور باملنهال بن عمرو عن 
  زاذان عن الرباء كذا قال أبو موسى األصبهاين رمحه اهللا واملنهال روى له البخاري حديثا واحدا 

  وقال ابن معني املنهال ثقة 
  كويف ثقة وقال أمحد العجلي 

  وقال أمحد بن حنبل تركه شعبة على حممد 
  قال عبد الرمحن بن أيب حامت ألنه مسع من داره صوت قراءة بالتطريب وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل 

مسعت أيب يقول أبو بشر أحب إيل من املنهال وزاذان ثقة مشهور أالنه بعضهم وروى له مسلم حديثني يف صحيحه 
ن طريق املنهال بنحو رواية أمحد مث قال وهذا حديث صحيح اإلسناد وقد رواه عيسى بن املسيب ورواه البيهقي م

عن عدي بن ثابت عن الرباء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكر فيه اسم امللكني فقال يف ذكر املؤمن فريد إىل 
ا فيجلسانه مث يقال له يا هذا من ربك مضجعه فيأتيه منكر ونكري يثريان األرض بأنياهبما ويلجفان األرض بشفاههم

فذكره وقال يف ذكر الكافر فيأتيه منكر ونكري يثريان األرض بأنياهبما ويلجفان األرض بشفاههما أصواهتما كالرعد 
القاصف وأبصارمها كالربق اخلاطف فيجلسانه مث يقال يا هذا من ربك فيقول ال أدري فينادى من جانب القرب ال 

رزبة من حديد لو اجتمع عليها من بني اخلافقني مل يقلوها يشتعل منها قربه نارا ويضيق عليه قربه دريت ويضربانه مب
  حىت ختتلف أضالعه 

  قوله هاه هاه هي كلمة تقال يف الضحك ويف اإلبعاد وقد تقال للتوجع وهو أليق مبعىن احلديث واهللا أعلم 
 عليه و سلم قال إن املؤمن إذا قبض أتته مالئكة الرمحة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا - ٥٣٩٧

حبريرة بيضاء فيقولون اخرجي إىل روح اهللا فتخرج كأطيب ريح املسك حىت إنه ليناوله بعضهم بعضا فيشمونه حىت 
حىت يأتوا به باب السماء فيقولون ما هذه الريح الطيبة اليت جاءت من األرض وال يأتون مساء إال قالوا مثل ذلك 

يأتوا به أرواح املؤمنني فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم فيقولون ما فعل فالن فيقولون دعوه حىت يستريح 
  فإنه كان يف غم الدنيا فيقول قد مات أما أتاكم فيقولون ذهب به إىل أمه اهلاوية 

رج كأننت ريح جيفة فيذهب به إىل باب وأما الكافر فيأتيه مالئكة العذاب مبسح فيقولون اخرجي إىل غضب اهللا فتخ
  األرض 

  رواه ابن حبان يف صحيحه وهو عند ابن ماجه بنحوه بإسناد صحيح 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال شهدنا جنازة مع نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما فرغ من دفنها  - ٥٣٩٨

يسمع خفق نعالكم أتاه منكر ونكري أعينهما مثل قدور وانصرف الناس قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه اآلن 
النحاس وأنياهبما مثل صياصي البقر وأصواهتما مثل الرعد فيجلسانه فيسأالنه ما كان يعبد ومن كان نبيه فإن كان 

  ممن يعبد اهللا قال أعبد اهللا ونبيي 



ك قول اهللا يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول حممد صلى اهللا عليه و سلم جاءنا بالبينات واهلدى فآمنا به واتبعناه فذل
فيقال له على اليقني حييت وعليه مت وعليه تبعث مث يفتح له باب  ٧٢الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة إبراهيم 

إىل اجلنة ويوسع له يف حفرته وإن كان من أهل الشك قال ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له على 
ت وعليه مت وعليه تبعث مث يفتح له باب إىل النار وتسلط عليه عقارب وتنانني لو نفخ أحدهم على الشك حيي

  الدنيا ما أنبتت شيئا تنهشه وتؤمر األرض فتضطم عليه حىت ختتلف أضالعه 
  رواه الطرباين يف األوسط وقال تفرد به ابن هليعة 

  انفرد به فقليل من حيتج به واهللا أعلم  قال احلافظ ابن هليعة حديثه حسن يف املتابعات وأما ما
  صياصي البقر قروهنا 

وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قرب امليت أو قال أحدكم  - ٥٣٩٩
قول ما كان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال ألحدمها املنكر ولآلخر النكري فيقوالن ما كنت تقول يف هذا الرجل في

يقول هو عبد اهللا ورسوله أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله فيقوالن قد كنا نعلم أنك تقول هذا مث 
يفسح له يف قربه سبعون ذراعا يف سبعني مث ينور له فيه مث يقال له من فيقول أرجع إىل أهلي فأخربهم فيقوالن من 

أهله إليه حىت يبعثه اهللا من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال مسعت الناس  كنومة العروس الذي ال يوقظه إال أحب
يقولون قوال فقلت مثله ال أدري فيقوالن قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال لألرض التئمي عليه فتلتئم عليه 

  فتختلف أضالعه فال يزال فيها معذبا حىت يبعثه اهللا من مضجعه ذلك 
  ن غريب وابن حبان يف صحيحه رواه الترمذي وقال حديث حس

  العروس يطلق على الرجل وعلى املرأة ما داما يف أعراسهما 
وعن أيب هريرة أيضا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن امليت إذا وضع يف قربه إنه  - ٥٤٠٠

  يسمع خفق نعاهلم حني يولوا مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصالة عند رأسه 

الصيام عن ميينه وكانت الزكاة عن مشاله وكان فعل اخلريات من الصدقة والصالة واملعروف واإلحسان إىل  وكان
الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصالة ما قبلي مدخل مث يؤتى عن ميينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل 

رجليه فيقول فعل اخلريات من الصدقة واملعروف  مث يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل مث يؤتى من قبل
واإلحسان إىل الناس ما قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب فيقال له 

أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول دعوين حىت أصلي فيقولون إنك ستفعل أخربنا 
ك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه قال فيقول حممد أشهد أنه عما نسألك عنه أرأيت

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنه جاء باحلق من عند اهللا فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك 
أعد اهللا لك فيها فيزداد غبطة تبعث إن شاء اهللا مث يفتح له باب من أبواب اجلنة فيقال له هذا مقعدك منها وما 

وسرورا مث يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك وما أعد اهللا لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا 
مث يفسح له يف قربه سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد اجلسد كما بدأ منه فتجعل نسمته يف النسيم الطيب وهي طري 

اآلية  ٧٢فذلك قوله يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة إبراهيم تعلق يف شجر اجلنة 
وإن الكافر إذا أيت من قبل رأسه مل يوجد شيء مث أيت عن ميينه فال يوجد شيء مث أيت عن مشاله فال يوجد شيء مث أيت 

ا فيقال أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم من قبل رجليه فال يوجد شيء فيقال له اجلس فيجلس مرعوبا خائف
ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول أي رجل وال يهتدي المسه فيقال له حممد فيقول ال أدري مسعت الناس قالوا 



قوال فقلت كما قال الناس فيقال له على ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء اهللا مث يفتح له باب من أبواب 
له هذا مقعدك من النار وما أعد اهللا لك فيها فيزداد حسرة وثبورا مث يفتح له باب من أبواب اجلنة  النار فيقال

ويقال له هذا مقعدك منها وما أعد اهللا لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا مث يضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه 
   ٤٢١وحنشره يوم القيامة أعمى طه  أضالعه فتلك املعيشة الضنكة اليت قال اهللا فإن له معيشة ضنكا

  رواه الطرباين يف األوسط 
  وابن حبان يف صحيحه واللفظ له وزاد الطرباين قال أبو عمر يعين الضرير 

  قلت حلماد بن سلمة كان هذا من أهل القبلة قال 
  نعم 

  ن شيئا فيقوله قال أبو عمر كان شهد هبذه الشهادة على غري يقني يرجع إىل قلبه كان يسمع الناس يقولو

ويف رواية للطرباين يؤتى الرجل يف قربه فإذا أيت من قبل رأسه دفعته تالوة القرآن وإذا أيت من قبل يديه دفعته 
  الصدقة وإذا أيت من قبل رجليه دفعه مشيه إىل املساجد 

  احلديث 
  النسمة بفتح النون والسني هي الروح 

  قوله تعلق بضم الالم أي تأكل 
قد أملينا يف الترهيب من إصابة البول الثوب ويف النميمة مجلة من األحاديث يف أن عذاب القرب من قال احلافظ و

البول والنميمة مل نعد من تلك األحاديث هنا شيئا واألحاديث يف عذاب القرب وسؤال امللكني كثرية وفيما ذكرناه 
  كفاية واهللا املوفق ال رب غريه 

اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مسلم ميوت يوم وقد روي عن ابن عمر رضي  - ٥٤٠٢
  اجلمعة أو ليلة اجلمعة إال وقاه اهللا فتنة القرب 

  رواه الترمذي وغريه وقال الترمذي حديث غريب وليس إسناده مبتصل 
  الترهيب من اجللوس على القرب وكسر عظم امليت  - ٢٢

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن جيلس أحدكم على مجرة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ق - ٥٤٠٣
  فتحرق ثيابه فتخلص إىل جلده خري من أن جيلس على قرب 

  رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن أمشي على مجرة أو  - ٥٤٠٤

  خصف نعلي برجلي أحب إيل من أن أمشي على قرب سيف أو أ
  رواه ابن ماجه بإسناد جيد 

  وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال ألن أطأ على مجرة أحب إيل من أن أطأ على قرب مسلم 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن وليس يف أصلي رفعه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا على قرب فقال يا  وعن عمارة بن حزم رضي اهللا عنه قال رآين - ٥٤٠٦
  صاحب القرب انزل من على القرب ال تؤذي صاحب القرب وال يؤذيك 

  رواه الطرباين يف الكبري من رواية ابن هليعة 



وروي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كسر عظم امليت ككسره  - ٥٤٠٧
  حيا 
  واه أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه ر

  كتاب البعث وأهوال يوم القيامة

ب والترهيب وإمنا هو حكاية أمور مهولة تؤول بالسعداء إىل قال احلافظ وهذا الكتاب جبملته ليس صرحيا يف الترغي
النعيم وباألشقياء إىل اجلحيم ويف غضوهنا ما هو صريح فيها أو كالصريح فلنقتصر على إمالء نبذ منه حيصل 

بالوقوف عليها اإلحاطة جبميع معاين ما ورد فيه على طرف من اإلمجال وال خيرج عنها إال زيادة شاذة يف حديث 
يف أو منكر إذ لو استوعبنا منه كما استوعبنا من غريه من أبواب هذا الكتاب لكان ذلك قريبا مما مضى ضع

  وخلرجنا عن غري املقصود إىل اإلطناب اململ واهللا املستعان وجعلناه فصوال 
  فصل يف النفخ يف الصور وقيام الساعة

جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما قال  - ٥٤٠٨
  ما الصور قال قرن ينفخ فيه 

  رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه 
وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف أنعم وقد التقم صاحب  - ٥٤٠٩

أن يؤمر فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحابه فقالوا فكيف نفعل يا  القرن القرن وحىن جبهته وأصغى مسعه ينتظر
  رسول اهللا أو نقول قال قولوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل على اهللا توكلنا ورمبا قال توكلنا على اهللا 

رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن وابن حبان يف صحيحه ورواه أمحد والطرباين من حديث زيد بن أرقم 
  يث ابن عباس أيضا ومن حد

وعن عبد اهللا بن احلارث قال كنت عند عائشة رضي اهللا عنها وعندها كعب األحبار فذكر إسرافيل فقالت عائشة 
يا كعب أخربين عن إسرافيل فقال كعب عندكم العلم قالت أجل قالت فأخربين قال له أربعة أجنحة جناحان يف 

القلم على أذنه فإذا نزل الوحي كتب القلم مث درست املالئكة اهلواء وجناح قد تسربل به وجناح على كاهله و
وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب األخرى فالتقم الصور حيين ظهره وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد 

  ضم جناحه أن ينفخ يف الصور فقالت عائشة هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  وسط بإسناد حسن رواه الطرباين يف األ

وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تطلع عليكم قبل الساعة  - ٥٤١١
سحابة سوداء من قبل املغرب مثل الترس فال تزال ترتفع يف السماء وتنتشر حىت متأل السماء مث ينادي مناد يا أيها 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوالذي نفسي بيده إن الرجلني ينشران الناس أتى أمر اهللا فال تستعجلوه قال 
  الثوب فال يطويانه وإن الرجل ليمدر حوضه فال يسقي منه شيئا أبدا والرجل حيلب ناقته فال يشربه أبدا 

  رواه الطرباين بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون 
  مدر احلوض أي طينه لئال يتسرب منه املاء 

أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتقوم الساعة وثوهبما بينهما ال  وعن - ٥٤١٢



يبايعانه وال يطويانه ولتقوم الساعة وقد انصرف بلنب لقحته ال يطعمه ولتقوم الساعة يلوط حوضه ال يسقيه ولتقوم 
  الساعة وقد رفع لقمته إىل فيه ال يطعمها 

  ن يف صحيحه رواه أمحد وابن حبا
  الطه بالطاء املهملة مبعىن مدره 

وعن أيب مرية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى  - ٥٤١٣
اهللا عليه و سلم قال النافخان يف السماء الثانية رأس أحدمها باملشرق ورجاله باملغرب أو قال رأس أحدمها باملغرب 

  ه باملشرق ينتظران مىت يؤمران أن ينفخا يف الصور فينفخان ورجال
  رواه أمحد بإسناد جيد هكذا على الشك يف إرساله أو اتصاله 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بني النفختني أربعون قيل أربعون يوما 
  بيت قال أبو هريرة أبيت قال أربعون شهرا قال أ

  قال أربعون سنة قال أبيت 
مث ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من اإلنسان شيء ال يبلى إال عظم واحد وهو عجب الذنب 

  منه يركب اخللق يوم القيامة رواه البخاري ومسلم 
يامة قالوا أي عظم هو يا وملسلم قال إن يف اإلنسان عظما ال تأكله األرض أبدا فيه يركب اخللق يوم الق - ٥٤١٥

  رسول اهللا قال عجب الذنب 
  ورواه مالك وأبو داود والنسائي باختصار قال كل ابن آدم تأكله األرض إال عجب الذنب منه خلق وفيه يركب 
عجب الذنب بفتح العني وإسكان اجليم بعدها باء أو ميم وهو العظم احلديد الذي يكون يف أسفل الصلب وأصل 

  ت األربع الذنب من ذوا
وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأكل التراب كل شيء من  - ٥٤١٦

  اإلنسان إال عجب ذنبه قيل وما هو يا رسول اهللا قال مثل حبة خردل منه تنشؤون 
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه من طريق دراج عن أيب اهليثم 

نه أنه ملا حضره املوت دعا بثياب جدد فلبسها مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وعنه رضي اهللا ع - ٥٤١٧
  و سلم يقول امليت يبعث يف ثيابه اليت ميوت فيها 

رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه ويف إسناده حيىي بن أيوب وهو الغافقي املصري احتج به البخاري ومسلم 
ال حيتج به وقال أمحد سىيء احلفظ وقال النسائي ليس بالقوي وقد قال كل من  وغريمها وله مناكري وقال أبو حامت

وقفت على كالمه من أهل اللغة إن املراد بقوله يبعث يف ثيابه اليت قبض فيها أي يف أعماله قال اهلروي وهذا 
  كحديثه 

يت إمنا يكفن بعد املوت اآلخر يبعث العبد على ما مات عليه قال وليس قول من ذهب إىل األكفان بشيء ألن امل
  انتهى 

قال احلافظ وفعل أيب سعيد راوي احلديث يدل على إجرائه على ظاهره وأن امليت يبعث يف ثيابه اليت قبض فيها ويف 
  الصحاح وغريها أن الناس يبعثون عراة كما سيأيت يف الفصل بعده إن شاء اهللا فاهللا سبحانه أعلم 



  فصل يف احلشر وغريه

واية قال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبوعظة فقال يا أيها الناس إنكم حمشورون إىل ويف ر - ٥٤١٩
   ٤٠١اهللا حفاة عراة غرال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلني األنبياء 

م ذات الشمال فأقول يا أال وإن أول اخلالئق يكسى إبراهيم عليه السالم أال وإنه سيجاء برجال من أميت فيؤخذ هب
رب أصحايب فيقول إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصاحل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 

  قال فيقال يل إهنم مل يزالوا مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم  ٨١١ ٧١١إىل قوله العزيز احلكيم املائدة 
  زاد يف رواية فأقول سحقا سحقا 

  البخاري ومسلم ورواه الترمذي والنسائي بنحوه رواه 
  الغرل بضم الغني املعجمة وإسكان الراء مجع أغرل وهو األقلف 

  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حيشر الناس  - ٥٤٢٠

  حفاة عراة غرال 
   بعض قال األمر أشد من أن يهمهم ذلك قالت عائشة فقلت الرجال والنساء مجيعا ينظر بعضهم إىل

  ويف رواية من أن ينظر بعضهم إىل بعض رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه 
وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حيشر الناس يوم  - ٥٤٢١

سوأتاه ينظر بعضنا إىل بعض فقال شغل الناس قلت ما القيامة عراة حفاة فقالت أم سلمة فقلت يا رسول اهللا وا
  شغلهم قال نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل اخلردل 

  رواه الطرباين يف األوسط بإسناد صحيح 
وعن سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعث الناس حفاة عراة  - ٥٤٢٢

عرق وبلغ شحوم اآلذان فقلت يبصر بعضنا بعضا فقال شغل الناس لكل أمرىء منهم يومئذ شأن غرال قد أجلمهم ال
   ٧٣يغنيه عبس 

  رواه الطرباين ورواته ثقات 
وعن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيشر الناس يوم القيامة  - ٥٤٢٣

 فكيف يرى بعضنا بعضا فقال إن األبصار شاخصة فرفع بصره إىل السماء حفاة عراة فقالت امرأة يا رسول اهللا
  فقالت يا رسول اهللا ادع اهللا أن يستر عوريت قال اللهم استر عورهتا 

  رواه الطرباين وفيه سعيد بن املرزبان وقد وثق 
اس يوم القيامة على وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيشر الن - ٥٤٢٤

  أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد 
  ويف رواية قال سهل أو غريه ليس فيها معلم ألحد 

  رواه البخاري ومسلم 
  العفراء هي البيضاء ليس بياضها بالناصع 

  النقي هو اخلبز األبيض 
علم األثر ومعناه أهنا مل توطأ قبل فيكون فيها أثر أو واملعلم بفتح امليم ما جيعل علما وعالمة للطريق واحلدود وقيل امل



  عالمة ألحد 
  أحيشر الكافر  ٤٣تعاىل الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم الفرقان 

وعن أنس رضي اهللا عنه أن رجال قال يا رسول اهللا قال اهللا على وجهه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليس 
  الدنيا قادر على أن ميشيه على وجهه قال قتادة حني بلغه بلى وعزة ربنا  الذي أمشاه على الرجلني يف

  رواه البخاري ومسلم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيشر الناس يوم القيامة ثالثة  - ٥٤٢٦

  أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم 
يف ميشون على وجوههم قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن ميشيهم على قيل يا رسول اهللا وك

  وجوههم أما إهنم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك رواه الترمذي وقال حديث حسن 
وعن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  - ٥٤٢٧

  وركبانا وجترون على وجوهكم  إنكم حتشرون رجاال
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال إن الصادق املصدوق حدثين أن الناس حيشرون ثالثة أفواج فوجا راكبني  - ٥٤٢٨
  طاعمني كاسني وفوجا تسحبهم املالئكة على وجوههم وحتشرهم النار وفوجا ميشون ويسعون 

  احلديث رواه النسائي 
وروي عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يبعث اهللا يوم القيامة ناسا يف صور  - ٥٤٢٩

  الذر يطؤهم الناس بأقدامهم فيقال ما هؤالء يف صور الذر فيقال هؤالء املتكربون يف الدنيا 
  رواه البزار 
هللا عليه و سلم قال حيشر املتكربون يوم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى ا - ٥٤٣٠

القيامة أمثال الذر يف صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إىل سجن يف جهنم يقال له بؤلس تعلوهم 
  نار األنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال 

  رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن وتقدم مع غريبه يف الكبري 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيشر الناس يوم القيامة على  - ٥٤٣١

ثالث طرائق راغبني وراهبني واثنان على بعري وثالثة على بعري وأربعة على بعري وعشرة على بعري وحيشر بقيتهم 
  أصبحوا ومتسي معهم حيث أمسوا النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث 

  رواه البخاري ومسلم 
  الطرائق مجع طريقة وهي احلالة 

وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يعرق الناس يوم القيامة حىت يذهب يف  - ٥٤٣٢
  األرض عرقهم سبعني ذراعا وإنه يلجمهم حىت يبلغ آذاهنم 

  رواه البخاري ومسلم 
 ٦وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم يقوم الناس لرب العاملني املطففني  - ٥٤٣٣

  قال يقوم أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه 



  رواه البخاري ومسلم واللفظ له ورواه الترمذي مرفوعا وموقوفا وصحح املرفوع 
 صلى اهللا عليه و سلم يقول تدىن الشمس يوم القيامة وعن املقداد رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا - ٥٤٣٤

  من اخللق حىت تكون منهم كمقدار ميل 
قال سليم بن عامر واهللا ما أدري ما يعين بامليل مسافة األرض أو امليل اليت تكحل به العني قال فتكون الناس على 

بتيه ومنهم من يكون إىل حقويه ومنهم من قدر أعماهلم يف العرق فمنهم من يكون إىل كعبيه ومنهم من يكون إىل رك
  يلجمه العرق إجلاما وأشار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده إىل فيه 

  رواه مسلم 
  وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول تدنو  - ٥٤٣٥

قبيه ومنهم من يبلغ نصف الساق ومنهم من يبلغ إىل الشمس من األرض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه ع
ركبتيه ومنهم من يبلغ إىل العجز ومنهم من يبلغ اخلاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ عنقه ومنهم من 

يبلغ وسطه وأشار بيده أجلمها فاه رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشري هكذا ومنهم من يغطيه عرقه 
  وأشار وأمر يده فوق رأسه من غري أن يصيب الرأس دور راحتيه ميينا ومشاال وضرب بيده 

  رواه أمحد والطرباين وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 
وعن عبد العزيز العطار عن أنس رضي اهللا عنه ال أعلمه إال رفعه قال مل يلق ابن آدم شيئا منذ خلقه اهللا  - ٥٤٣٦

ه من املوت مث إن املوت أهون مما بعده وإهنم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حىت يلجمهم عز و جل أشد علي
  العرق حىت إن السفن لو أجريت فيه جلرت 

  رواه أمحد مرفوعا باختصار والطرباين يف األوسط على الشك هكذا واللفظ له وإسنادمها جيد 
كلها نار يوم القيامة واجلنة من ورائها كواعبها وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال األرض  - ٥٤٣٧

وأكواهبا والذي نفس عبد اهللا بيده إن الرجل ليفيض عرقا حىت يسيح يف األرض قامته مث يرتفع حىت يبلغ أنفه وما 
  مسه احلساب 

  قالوا مم ذلك يا أبا عبد الرمحن قال مما يرى الناس يلقون رواه الطرباين موقوفا بإسناد جيد قوي 
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرجل ليلجمه العرق يوم  - ٥٤٣٨

  القيامة فيقول يا رب أرحين ولو إىل النار 
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جيد وأبو يعلى ومن طريقه ابن حبان إال أهنما قاال إن الكافر 

يث الفضل بن عيسى وهو واه عن املنكدر عن جابر ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا ورواه البزار واحلاكم من حد
عليه و سلم إن العرق ليلزم املرء يف املوقف حىت يقول يا رب إرسالك يب إىل النار أهون علي مما أجد وهو يعلم ما 

  فيها من شدة العذاب 
  وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

مقدار  ٦لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال يوم يقوم الناس لرب العاملني املطففني وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن ا
  نصف يوم من مخسني ألف سنة فيهون ذلك على املؤمن كتديل الشمس للغروب إىل أن تغرب 

  رواه أبو يعلى بإسناد صحيح وابن حبان يف صحيحه 
ه و سلم أنه قال يوما كان مقداره مخسني ألف وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا علي - ٥٤٤٠



سنة فقيل ما أطول هذا اليوم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على املؤمن حىت يكون 
  أخف عليه من صالة مكتوبة 

  رواه أمحد وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه كلهم من طريق دراج عن أيب اهليثم 
اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جتتمعون يوم القيامة فيقال أين  وعن عبد - ٥٤٤١

فقراء هذه األمة ومساكينها فيقومون فيقال هلم ماذا عملتم فيقولون ربنا ابتليتنا فصربنا ووليت األموال والسلطان 
  غرينا فيقول اهللا عز و جل صدقتم 

  وتبقى شدة احلساب على ذوي األموال والسلطان  قال فيدخلون اجلنة قبل الناس
قالوا فأين املؤمنون يومئذ قال توضع هلم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على املؤمنني 

  من ساعة من هنار 
  رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه 

  مسمائة عام وتقدم ذلك يف الفقر قال احلافظ وقد صح أن الفقراء يدخلون اجلنة قبل األغنياء خب
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جيمع اهللا األولني واآلخرين  - ٥٤٤٢

  مليقات يوم معلوم قياما أربعني سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء 
كرسي مث ينادي مناد أيها الناس أمل ترضوا من ربكم قال وينزل اهللا عز و جل يف ظلل من الغمام من العرش إىل ال

الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا أن يويل كل إنسان منكم ما كانوا يعبدون يف الدنيا 
 أليس ذلك عدال من ربكم قالوا بلى فينطلق كل قوم إىل ما كانوا يعبدون ويتولون يف الدنيا قال فينطلقون وميثل هلم

  أشباه 

ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق إىل الشمس ومنهم من ينطلق إىل القمر واألوثان من احلجارة وأشباه ما كانوا 
  يعبدون 

قال وميثل ملن كان يعبد عيسى شيطان عيسى وميثل ملن كان يعبد عزيرا شيطان عزير ويبقى حممد صلى اهللا عليه و 
ىل فيأتيهم فيقول ما لكم ال تنطلقون كما انطلق الناس قال فيقولون إن لنا سلم وأمته قال فيتمثل الرب تبارك وتعا

  إهلا ما رأيناه 
  فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه فيقولون إن بيننا وبينه عالمة إذا رأيناها عرفناها 

قال فيقول ما هي فيقولون يكشف عن ساقه فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من كان مشركا يرائي لظهره 
ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فال يستطيعون وقد كانوا يدعون إىل السجود وهم ساملون مث 
يقول ارفعوا رؤوسكم فريفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعماهلم فمنهم من يعطى نوره مثل اجلبل العظيم 

طى مثل النخلة بيده ومنهم من يعطى أصغر يسعى بني أيديهم ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يع
من ذلك حىت يكون آخرهم رجال يعطى نوره على إهبام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة فإذا أضاء قدمه قدم وإذا 

  أطفىء قام 
  قال والرب تبارك وتعاىل أمامهم حىت مير هبم إىل النار فيبقى أثره كحد السيف 

هم من مير كطرفة العني ومنهم من مير كالربق ومنهم من مير كالسحاب قال فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم من
ومنهم من مير كانقضاض الكواكب ومنهم من مير كالريح ومنهم من مير كشد الفرس ومنهم من مير كشد الرجل 
 حىت مير الذي يعطى نوره على ظهر قدميه حيبو على وجهه ويديه ورجليه جتر يد وتعلق يد وجتر رجل وتعلق رجل



وتصيب جوانبه النار فال يزال كذلك حىت خيلص فإذا خلص وقف عليها فقال احلمد هللا الذي أعطاين ما مل يعط 
  أحدا إذ أجناين منها بعد إذ رأيتها 

قال فينطلق به إىل غدير عند باب اجلنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل اجلنة وألواهنم فريى ما يف اجلنة من خلل الباب 
 اجلنة فيقول اهللا أتسأل اجلنة وقد جنيتك من النار فيقول رب اجعل بيين وبينها حجابا حىت ال فيقول رب أدخلين

أمسع حسيسها قال فيدخل اجلنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم فيقول رب 
ل غريه وأي منزل أحسن منه فيعطاه أعطين ذلك املنزل فيقول لعلك إن أعطيته تسأل غريه فيقول ال وعزتك ال أسأ

فينزله ويرى أمام ذلك منزال كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم قال رب أعطين ذلك املنزل فيقول اهللا تبارك وتعاىل له 
  لعلك إن أعطيته تسأل غريه فيقول ال وعزتك وأي منزل أحسن منه فيعطاه فينزله مث يسكت 

يقول رب قد سألتك حىت استحييتك فيقول اهللا جل ذكره أمل ترض أن فيقول اهللا جل ذكره ما لك ال تسأل ف
أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إىل يوم أفنيتها وعشرة أضعافه فيقول أهتزأ يب وأنت رب العزة قال فيقول الرب جل 

 إذا دنا من ذكره ال ولكين على ذلك قادر فيقول أحلقين بالناس فيقول احلق بالناس قال فينطلق يرمل يف اجلنة حىت
الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقول له ارفع رأسك ما لك فيقول رأيت ريب أو تراءى يل ريب فيقال إمنا 
هو منزل من منازلك قال مث يأيت رجال فيتهيأ للسجود له فيقال له مه فيقول رأيت أنك ملك من املالئكة فيقول إمنا 

  يدي ألف قهرمان على ما أنا عليه  أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك حتت
قال فينطلق أمامه حىت يفتح له باب القصر قال وهو من درة جموفة سقائفها وأبواهبا وأغالفها ومفاتيحها منها 

يستقبله جوهرة خضراء مبطنة حبمراء فيها سبعون بابا كل باب يفضي إىل جوهرة خضراء مبطنة كل جوهرة تفضي 
خرى يف كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة إىل جوهرة على غري لون األ

يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآته وكبده مرآهتا إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت يف عينه سبعني ضعفا 
عيين سبعني  عما كانت قبل ذلك فيقول هلا واهللا لقد ازددت يف عيين سبعني ضعفا وتقول له وأنت لقد ازددت يف

ضعفا فيقال له أشرف فيشرف فيقال له ملكك مسرية مائة عام ينفذه بصرك قال فقال له عمر أال تسمع ما حيدثنا 
ابن أم عبد يا كعب عن أدىن أهل اجلنة منزال فكيف أعالهم قال يا أمري املؤمنني ما ال عني رأت وال أذن مسعت 

  من طرق أحدها صحيح واللفظ له واحلاكم وقال صحيح اإلسناد فذكر احلديث رواه ابن أيب الدنيا والطرباين 

  فصل يف ذكر احلساب وغريه

عن أيب بردة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت  - ٥٤٤٣
ا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقه وعن جسمه فيما يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه م

  أباله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 

وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن تزول قدما عبد يوم القيامة حىت 
وعن علمه  يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أباله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه

  ماذا عمل فيه رواه البزار والطرباين بإسناد صحيح واللفظ له 
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من نوقش احلساب عذب فقلت أليس  - ٥٤٤٥

فقال إمنا  ٩ ٧يقول اهللا فأما من أويت كتابه بيمينه فسوف حياسب حسابا يسريا وينقلب إىل أهله مسرورا االنشقاق 



  ذلك العرض وليس أحد حياسب يوم القيامة إال هلك 
  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 

  وعن ابن الزبري رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نوقش احلساب هلك  - ٥٤٤٦
  رواه البزار والطرباين يف الكبري بإسناد صحيح 

د اهللا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن رجال خير على وجهه وعن عتبة بن عب - ٥٤٤٧
  من يوم ولد إىل يوم ميوت هرما يف مرضاة اهللا عز و جل حلقره يوم القيامة 

  رواه الطرباين ورواته ثقات إال بقية 
 عليه و سلم أحسبه رفعه إىل وعن حممد بن أيب عمرية رضي اهللا عنه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا - ٥٤٤٨

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن رجال خر على وجهه من يوم ولد إىل يوم ميوت هرما يف طاعة اهللا عز و جل 
  حلقره ذلك اليوم ولود أنه رد إىل الدنيا كيما يزداد من األجر والثواب 

  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح 
رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خيرج البن آدم يوم القيامة وروي عن أنس بن مالك  - ٥٤٤٩

ثالثة دواوين ديوان فيه العمل الصاحل وديوان فيه ذنوبه وديوان فيه النعم من اهللا عليه فيقول اهللا عز و جل ألصغر 
تنحى وتقول وعزتك ما  نعمة أحسبه قال يف ديوان النعم خذي مثنك من عمله الصاحل فتستوعب عمله الصاحل مث

  استوفيت وتبقى 

الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصاحل فإذا أراد اهللا أن يرحم عبدا قال يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك 
  وجتاوزت عن سيئاتك أحسبه قال ووهبت لك نعمي 

  رواه البزار 
عليه و سلم فقال يا رسول اهللا  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال من احلبشة أتى النيب صلى اهللا - ٥٤٥٠

فضلتم علينا باأللوان والنبوة أفرأيت إن آمنت مبثل ما آمنت به وعملت مبثل ما عملت به إين لكائن معك يف اجلنة 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم مث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من قال ال إله إال اهللا كان له هبا عهد عند 

ل سبحان اهللا كتب له مائة ألف حسنة فقال رجل يا رسول اهللا كيف هنلك بعد هذا فقال النيب صلى اهللا اهللا ومن قا
عليه و سلم والذي نفسي بيده إن الرجل ليجيء يوم القيامة بعمل لو وضع على جبل ألثقله فتقوم النعمة من نعم 

هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا اهللا فتكاد تستنفد ذلك كله لوال ما يتفضل اهللا من رمحته مث نزلت 
   ٠٢إىل قوله وإذا رأيت مث رأيت نعيما وملكا كبريا اإلنسان  ١مذكورا اإلنسان 

فقال احلبشي يا رسول اهللا وهل ترى عيين يف اجلنة مثل ما ترى عينك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم فبكى 
  نا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدليه يف حفرته احلبشي حىت فاضت نفسه قال ابن عمر فأ

  رواه الطرباين من رواية أيوب بن عتبة 
وروي عن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يبعث اهللا يوم  - ٥٤٥١

و بنعميت عندك قال يا رب إنك تعلم القيامة عبدا ال ذنب له فيقول اهللا أي األمرين أحب إليك أن أجزيك بعملك أ
أين مل أعصك قال خذوا عبدي بنعمة من نعمي فما تبقى له حسنة إال استغرقتها تلك النعمة فيقول رب بنعمتك 

  ورمحتك فيقول بنعميت ورمحيت 
  رواه الطرباين 



من عندي خليلي وعن جابر رضي اهللا عنه قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال خرج  - ٥٤٥٢
جربيل آنفا فقال يا حممد والذي بعثك باحلق إن هللا عبدا من عباده عبد اهللا مخسمائة سنة على رأس جبل يف البحر 

عرضه وطوله ثالثون ذراعا يف ثالثني ذراعا والبحر حميط به أربعة آالف فرسخ من كل ناحية وأخرج له عينا عذبة 
أسفل اجلبل وشجرة رمان خترج له يف كل ليلة رمانة يتعبد يومه فإذا  بعرض األصبع تفيض مباء عذب فيستنقع يف

  أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها مث قام لصالته فسأل 

ربه عند وقت األجل أن يقبضه ساجدا وأن ال جيعل لألرض وال لشيء يفسده عليه سبيال حىت يبعثه اهللا وهو ساجد 
إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له يف العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بني يدي اهللا فيقول له  قال ففعل فنحن منر عليه

الرب أدخلوا عبدي اجلنة برمحيت فيقول رب بل بعملي فيقول أدخلوا عبدي اجلنة برمحيت فيقول رب بل بعملي 
ادة مخسمائة سنة وبقيت نعمة اجلسد فيقول اهللا قايسوا عبدي بنعميت عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعب

فضال عليه فيقول أدخلوا عبدي النار فيجر إىل النار فينادي رب برمحتك أدخلين اجلنة فيقول ردوه فيوقف بني يديه 
فيقول يا عبدي من خلقك ومل تك شيئا فيقول أنت يا رب فيقول من قواك لعبادة مخسمائة سنة فيقول أنت يا رب 

بل وسط اللجة وأخرج لك املاء العذب من املاء املاحل وأخرج لك كل ليلة رمانة وإمنا خترج فيقول من أنزلك يف ج
مرة يف السنة وسألته أن يقبضك ساجدا ففعل فيقول أنت يا رب قال فذلك برمحيت وبرمحيت أدخلك اجلنة أدخلوا 

  عبدي اجلنة فنعم العبد كنت يا عبدي فأدخله اهللا اجلنة 
  اء برمحة اهللا يا حممد قال جربيل إمنا األشي

  رواه احلاكم عن سليمان بن هرم عن حممد بن املنكدر عن جابر وقال صحيح اإلسناد 
وعن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا كانت تقول قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٥٤٥٣

  له عليه و سلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا اجلنة عم
  قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحته 

  رواه البخاري ومسلم وغريمها 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لن يدخل اجلنة أحد إال  - ٥٤٥٤

  يتغمدين اهللا برمحته وقال بيده فوق رأسه برمحة اهللا قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن 
رواه أمحد بإسناد حسن ورواه البزار والطرباين من حديث أيب موسى والطرباين أيضا من حديث أسامة بن شريك 

  والبزار أيضا من حديث شريك بن طارق بإسناد جيد 
  تؤدن احلقوق إىل أهلها وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ل - ٥٤٥٥

  يوم القيامة حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء 
  رواه مسلم والترمذي 

ورواه أمحد ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يقتص للخلق بعضهم من بعض حىت للجماء من القرناء 
  وحىت للذرة من الذرة 
  ورواته رواه الصحيح 
  هلا  اجللحاء اليت ال قرن

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليختصمن كل شيء يوم القيامة  - ٥٤٥٦



  حىت الشاتان فيما انتطحتا 
  رواه أمحد بإسناد حسن ورواه أمحد أيضا وأبو يعلى من حديث أيب سعيد 

ى اهللا عليه و سلم جلس بني يديه فقال وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رجال من أصحاب رسول اهللا صل - ٥٤٥٧
يا رسول اهللا إن يل مملوكني يكذبونين وخيونونين ويعصونين وأضرهبم وأشتمهم فكيف أنا منهم فقال له رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم حيسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم دون ذنوهبم كان 
إياهم بقدر ذنوهبم كان كفافا ال لك وال عليك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوهبم فضال لك وإن كان عقابك 

اقتص هلم منك الفضل الذي بقي قبلك فجعل الرجل يبكي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويهتف فقال 
مة فال تظلم نفس شيئا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما لك ما تقرأ كتاب اهللا ونضع املوازين القسط ليوم القيا

   ٧٤وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني األنبياء 
  فقال الرجل يا رسول اهللا ما أجد شيئا خريا من فراق هؤالء يعين عبيده أشهدك أهنم كلهم أحرار 
ن وقد روى أمحد بن رواه أمحد والترمذي وقال الترمذي حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد الرمحن بن غزوا

  حنبل هذا احلديث عن عبد الرمحن بن غزوان انتهى 
قال احلافظ وإسناد أمحد والترمذي متصالن ورواهتما ثقات عبد الرمحن هذا يكىن أبا نوح ثقة احتج به البخاري 

  وبقية رجال أمحد ثقات احتج هبم البخاري ومسلم 

لى اهللا عليه و سلم يف بييت وكان بيده سواك فدعا وصيفة له وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا ص
أو هلا حىت استبان الغضب يف وجهه فخرجت أم سلمة إىل احلجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة فقالت أال 

أراك تلعبني هبذه البهمة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعوك فقالت ال والذي بعثك باحلق ما مسعتك فقال 
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال خشية القود ألوجعتك هبذا السواك رس

  ويف رواية لوال القصاص لضربتك هبذا السواك 
  رواه أبو يعلى بأسانيد أحدها جيد 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ضرب مملوكه سوطا ظلما  - ٥٤٥٩
   اقتص منه يوم القيامة

  رواه البزار والطرباين بإسناد حسن 
وعن عبد اهللا بن أنيس رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول حيشر اهللا العباد يوم  - ٥٤٦٠

  القيامة أو قال الناس عراة غرال هبما 
نا الديان أنا امللك قال قلنا وما هبما قال ليس معهم شيء مث يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أ

ال ينبغي ألحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل اجلنة حق حىت أقصه منه وال ينبغي ألحد من أهل 
  اجلنة أن يدخل اجلنة وألحد من أهل النار عنده حق حىت أقصه منه حىت اللطمة 

  قال قلنا كيف وإننا نأيت عراة غرال هبما قال احلسنات والسيئات 
  رواه أمحد بإسناد حسن 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جييء الظامل يوم القيامة حىت إذا  - ٥٤٦١
كان على جسر جهنم بني الظلمة والوعرة لقيه املظلوم فعرفه وعرف ما ظلمه به فما يربح الذين ظلموا يقصون من 

أيديهم من احلسنات فإن مل يكن هلم حسنات رد عليهم من سيئاهتم حىت يوردوا  الذين ظلموا حىت ينزعوا ما يف



  الدرك األسفل من النار 
  رواه الطرباين يف األوسط ورواته خمتلف يف توثيقهم 

وتقدم يف الغيبة حديث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املفلس من أميت من 
  قيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل يأيت يوم ال

مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
  عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه مث طرح يف النار 

  رواه مسلم وغريه 
 بن مسعود وقد سبق إىل جملسه أصحاب اخلز والديباج وروي عن زاذان قال دخلت على عبد اهللا - ٥٤٦٢

فقلت أدنيت الناس وأقصيتين فقال يل ادن فأدناين حىت أقعدين على بساطه مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يتمنيان سلم يقول إنه يكون للوالدين على ولدمها دين فإذا كان يوم القيامة يتعلقان به فيقول أنا ولدكما فيودان أو 

  لو كان أكثر من ذلك 
  رواه الطرباين 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس إذ رأيناه ضحك  - ٥٤٦٣
حىت بدت ثناياه فقال له عمر ما أضحكك يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي قال رجالن من أميت جثيا بني يدي رب 

ب خذ يل مظلميت من أخي فقال اهللا كيف تصنع بأخيك ومل يبق من حسناته شيء قال يا العزة فقال أحدمها يا ر
رب فليحمل من أوزاري وفاضت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالبكاء مث قال إن ذلك ليوم عظيم حيتاج 

  الناس أن حيمل عنهم من أوزارهم فذكر احلديث 
  مامه يف العفو رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد وتقدم بت

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضارون يف رؤية  - ٥٤٦٤
  الشمس يف الظهرية ليست يف سحابة قالوا ال 

 قال فهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر ليس يف سحابة قالوا ال قال فوالذي نفسي بيده ال تضارون يف رؤية
ربكم إال كما تضارون يف رؤية أحدمها فيلقى العبد ربه فيقول أي فل أمل أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك 

اخليل واإلبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى يا رب فيقول أظننت أنك مالقي فيقول ال فيقول فإين أنساك كما 
  خر نسيتين مث يلقى الثاين فيقول أي فل أمل أكرمك وأسودك وأزوجك وأس

لك اخليل واإلبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى يا رب فيقول أظننت أنك مالقي فيقول ال فيقول إين أنساك كما 
نسيتين مث يلقى الثالث فيقول أي فل أمل أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك اخليل واإلبل وأذرك ترأس وتربع 

  فيقول بلى يا رب 
بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثين خبري ما  فيقول أظننت أنك مالقي فيقول أي رب آمنت

استطاع فيقول ههنا إذا مث يقول اآلن نبعث شاهدا عليك فيتفكر يف نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه 
ويقال لفخذه انطقي فينطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك املنافق وذلك الذي يسخط 

  اهللا عليه 
  رواه مسلم 



  ترأس مبثناة فوق مث راء ساكنة مث مهزة مفتوحة أي تصري رئيسا 
  وتربع مبوحدة بعد الراء مفتوحة معناه يأخذ ما يأخذه رئيس اجليش لنفسه وهو ربع املغامن ويقال له املرباع 

ل هل متارون يف القمر وعنه أيضا رضي اهللا عنه أن الناس قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة قا - ٥٤٦٥
  ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا ال يا رسول اهللا قال هل متارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب قالوا ال 

قال فإنكم ترونه كذلك حيشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من 
بقى هذه األمة فيها منافقوها فيأتيهم اهللا فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وت

حىت يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم اهللا فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بني 
وسالم الرسل يومئذ اللهم  ظهراين جهنم فأكون أول من جيوز من الرسل بأمته وال يتكلم يومئذ أحد إال الرسل

  سلم سلم ويف جهنم كالليب مثل شوك السعدان 
  هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم 

قال فإهنا مثل شوك السعدان غري أنه ال يعلم قدر عظمها إال اهللا ختطف الناس بأعماهلم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم 
أهل النار أمر اهللا املالئكة أن خيرجوا من كان يعبد اهللا من خيردل مث ينجو حىت إذا أراد اهللا رمحة من أراد من 

فيخرجوهنم بآثار السجود وحرم اهللا على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب 
نة عليهم ماء احلياة فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل مث يفرغ اهللا من القضاء بني العباد ويبقى رجل بني اجل

والنار وهو آخر أهل النار دخوال اجلنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبين رحيها 
  وأحرقين ذكاها فيقول هل عسيت إن أفعل أن 

تسأل غري ذلك فيقول ال وعزتك فيعطي اهللا ما شاء من عهد وميثاق فيصرف اهللا وجهه عن النار فإذا أقبل به على 
أى هبجتها سكت ما شاء اهللا أن يسكت مث قال يا رب قدمين عند باب اجلنة فيقول اهللا أليس قد أعطيت اجلنة ر

العهد وامليثاق أن ال تسأل غري الذي كنت سألت فيقول يا رب ال أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن 
من عهد وميثاق فيقدمه إىل  أعطيتك ذلك أن تسأل غريه فيقول ال وعزتك ال أسألك غري هذا فيعطي ربه ما شاء

باب اجلنة فإذا بلغ باهبا رأى زهرهتا وما فيها من النضرة والسرور فسكت ما شاء اهللا أن يسكت فيقول يا رب 
أدخلين اجلنة فيقول اهللا وحيك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيتين العهود أن ال تسأل غري الذي أعطيت فيقول 

فيضحك اهللا منه مث يأذن له يف دخول اجلنة فيقول متن فيتمىن حىت إذا انقطعت أمنيته يا رب ال جتعلين أشقى خلقك 
  قال اهللا متن من كذا وكذا يذكره ربه حىت إذا انتهت به األماين قال اهللا لك ذلك ومثله معه 

 لك ذلك قال أبو سعيد اخلدري أليب هريرة رضي اهللا عنهما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا
  وعشرة أمثاله 

  قال أبو هريرة رضي اهللا عنه مل أحفظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال قوله لك ذلك ومثله معه 
  قال أبو سعيد رضي اهللا عنه أشهد أين مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله 

  دخوال اجلنة  قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل اجلنة
  رواه البخاري 

أي فل أي يا فالن حذفت منه األلف والنون لغري ترخيم إذ لو كان ترخيما ملا حذفت األلف قال األزهري ليست 
ترخيم فالن ولكنها كلمة على حدة توقعها بنو أسد على الواحد واالثنني واجلمع بلفظ واحد وأما غريهم فيثين 

  وجيمع ويؤنث 



  او وكسرها أي أجعلك سيدا يف قومك أسودك بتشديد الو
  السعدان نبت ذو شوك معقف 

املخردل املرمي املصروع وقيل املقطع يقال حلم خراديل إذا كان قطعا واملعىن أنه تقطعه كالليب الصراط حىت 
  يهوي يف النار 

النار اجللد وتبدي امتحش بضم التاء وكسر احلاء املهملة بعدها شني معجمة أي احترق وقال اهليثم هو أن تذهب 
  العظم 

احلبة بكسر احلاء هي بزور البقول والرياحني وقيل بزر العشب وقيل نبت يف احلشيش صغري وقيل مجع بزور النبات 
  وقيل بزر ما نبت من غري بذر وما بذر تفتح حاؤه 

  محيل السيل بفتح احلاء املهملة وكسر امليم هو الزبد وما يلقيه على شاطئه 
  أي آذاين قشبين رحيها 

  ذكاها بذال معجمة مفتوحة مقصورة هو إشعاهلا وهلبها 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قلنا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول اهللا  - ٥٤٦٦

صلى اهللا عليه و سلم نعم فهل تضارون يف رؤية الشمس بالظهرية صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون يف رؤية 
  القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا ال يا رسول اهللا 

قال فما تضارون يف رؤية اهللا تعاىل يوم القيامة إال كما تضارون يف رؤية أحدمها إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع 
النار حىت إذا مل يبق  كل أمة ما كانت تعبد فال يبقى أحد كان يعبد غري اهللا من األصنام واألنصاب إال يتساقطون يف

إال من كان يعبد اهللا من بر وفاجر وغرب أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال هلم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا 
ابن اهللا فيقال كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم أال تردون 

نار كأهنا سراب حيطم بعضها بعضا فيتساقطون يف النار مث تدعى النصارى فيقال هلم ما كنتم فيحشرون إىل ال
تعبدون قالوا كنا نعبد املسيح ابن اهللا فيقال هلم كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد فماذا تبغون فيقولون عطشنا 

اب حيطم بعضها بعضا فيتساقطون يف النار حىت يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم أال تردون فيحشرون إىل جهنم كأهنا سر
إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا من بر وفاجر أتاهم اهللا يف أدىن صورة من اليت رأوه فيها قال فما تنتظرون تتبع كل 

  أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس يف الدنيا أفقر ما كنا إليهم ومل نصاحبهم فيقول أنا ربكم 
لون نعوذ باهللا منك ال نشرك باهللا شيئا مرتني أو ثالثا حىت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه فيقو

  آية فتعرفونه هبا فيقولون نعم فيكشف عن ساق فال 

يبقى من كان يسجد هللا من تلقاء نفسه أال أذن اهللا له بالسجود وال يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إال جعل اهللا 
ره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه مث يرفعون رؤوسهم وقد حتول يف صورته اليت رأوه فيها أول ظه

مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا مث يضرب اجلسر على جهنم وحتل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا 
  يكون بنجد فيها تشويكة يقال هلا السعدان رسول اهللا وما اجلسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكالليب وحسكة 

فيمر املؤمنون كطرف العني وكالربق وكالريح وكالطري وكأجاويد اخليل والركاب فناج مسلم وخمدوش مرسل 
ومكدوش يف نار جهنم حىت إذا خلص املؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة هللا يف 

  ني هللا يوم القيامة إلخواهنم الذين يف النار استيفاء احلق من املؤمن



ويف رواية فما أنتم بأشد مناشدة يف احلق قد تبني لكم من املؤمنني يومئذ للجبار إذا رأوا أهنم قد جنوا يف إخواهنم 
فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون وحيجون فيقال هلم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار 

قا كثريا قد أخذت النار إىل نصف ساقه وإىل ركبته مث يقولون ربنا ما بقي فيها ممن أمرتنا به فيقال فيخرجون خل
ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها أحدا ممن 

من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون  أمرتنا مث يقول ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار
ربنا مل نذر فيها ممن أمرتنا أحدا مث يقول ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا 
ال كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها خريا وكان أبو سعيد يقول إن مل تصدقوين هبذا احلديث فاقرؤوا إن شئتم إن اهللا 

فيقول اهللا عز و جل شفعت  ٠٤يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما النساء 
املالئكة وشفع النبيون ومل يبق إال أرحم الرامحني فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما من النار مل يعملوا خريا 

له هنر احلياة فيخرجون كما خترج احلبة يف محيل السيل أال قط قد عادوا محما فيلقيهم يف هنر يف أفواه اجلنة يقال 
تروهنا تكون إىل احلجر أو إىل الشجر ما يكون إىل الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إىل الظل يكون أبيض 
ء فقالوا يا رسول اهللا كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ يف رقاهبم اخلواتيم يعرفهم أهل اجلنة هؤال

  عتقاء اهللا الذين أدخلهم اهللا اجلنة بغري عمل عملوه وال خري قدموه مث 

يقول ادخلوا اجلنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما مل تعط أحدا من العاملني فيقول لكم عندي أفضل 
  من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فال أسخط عليكم أبدا 

  البخاري ومسلم واللفظ له رواه 
الغرب بغني معجمة مضمومة مث باء موحدة مشددة مفتوحة مجع غابر وهو الباقي وقوله دحض مزلة الدحض بإسكان 

  احلاء هو الزلق واملزلة هو املكان الذي ال يثبت عليه القدم إال زلت 
  املكدوش بشني معجمة هو املدفوع يف نار جهنم دفعا عنيفا 

  اء املهملة وفتح امليم مجع محمة وهي الفحمة وبقية غريبه تقدم احلمم بضم احل
وعن أنس رضي اهللا عنه قال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضحك فقال هل تدرون مم  - ٥٤٦٧

  أضحك قلنا اهللا ورسوله أعلم 
  قال من خماطبة العبد ربه فيقول يا رب أمل جترين من الظلم يقول بلى 

   أجيز اليوم على نفسي شاهدا إال مين فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والكرام الكاتبني شهودا فيقول إين ال
قال فيختم على فيه ويقول ألركانه انطقي فتنطق بأعماله مث خيلي بينه وبني الكالم فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن 

  كنت أناضل 
  رواه مسلم 

  وأدافع أناضل بالضاد املعجمة أي أجادل وأخاصم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية يومئذ حتدث أخبارها  - ٥٤٦٨
  قال أتدرون ما أخبارها قالوا اهللا ورسوله أعلم  ٨الزلزلة 

  قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة مبا عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا 
  يف صحيحه رواه ابن حبان 

  وعنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله  - ٥٤٦٩



   ٢٧يوم ندعوا كل أناس بإمامهم اإلسراء 
قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه وميد له يف جسمه ستون ذراعا ويبيض وجهه وجيعل على رأسه تاج من لؤلؤ 

  يتألأل 
يقولون اللهم بارك لنا يف هذا حىت يأتيهم فيقول أبشروا فإن لكل رجل قال فينطلق إىل أصحابه فريونه من بعيد ف

منكم مثل هذا وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله مسودا وجهه وميد له يف جسمه ستون ذراعا على صورة آدم 
  هذا  وجيعل على رأسه تاج من نار فرياه أصحابه فيقولون اللهم اخزه فيقول أبعدكم اهللا فإن لكل رجل منكم مثل

  رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه واللفظ له والبيهقي يف البعث 

  فصل يف احلوض وامليزان والصراط

عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حوضي  - ٥٤٧٠
  لسماء من شرب منه ال يظمأ أبدا مسرية شهر ماؤه أبيض من اللنب ورحيه أطيب من املسك وكيزانه كنجوم ا

  ويف رواية حوضي مسرية شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق  - ٥٤٧١
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حوضي من كذا إىل كذا فيه من  - ٥٤٧٢
العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللنب من شرب منه شربة مل اآلنية عدد النجوم أطيب رحيا من املسك وأحلى من 

  يظمأ أبدا ومن مل يشرب منه مل يرو أبدا 
  رواه البزار والطرباين ورواته ثقات إال املسعودي 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا وعدين أن يدخل اجلنة من  - ٥٤٧٣
لفا بغري حساب فقال يزيد بن األخنس واهللا ما أولئك يف أمتك إال كالذباب األصهب يف الذباب فقال أميت سبعني أ

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد وعدين سبعني ألفا مع كل ألف سبعني ألفا وزادين ثالث حثيات 
  قال فما سعة حوضك يا نيب اهللا قال كما بني عدن 

  ه قال فيه مثعبان من ذهب وفضة إىل عمان وأوسع وأوسع يشري بيد
قال فماء حوضك يا نيب اهللا قال أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل وأطيب رائحة من املسك من شرب منه 

  شربة مل يظمأ بعدها أبدا ومل يسود وجهه 
  رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح وابن حبان يف صحيحه 

ألخنس رضي اهللا عنه قال يا رسول اهللا ما سعة حوضك قال ما بني عدن إىل ولفظه قال عن أيب أمامة أن يزيد بن ا
  عمان وإن فيه مثعبني من ذهب وفضة 

قال فماء حوضك يا نيب اهللا قال أشد بياضا من اللنب وأحلى مذاقة من العسل وأطيب رائحة من املسك من شرب 
  منه مل يظمأ أبدا ومل يسود وجهه أبدا 

  عني املهملة مجيعا بينهما ثاء مثلثة وآخره موحدة وهو مسيل املاء املثعب بفتح امليم وال
وعن ثوبان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إين لبعقر حوضي أذود الناس ألهل  - ٥٤٧٤

اليمن أضرب بعصاي حىت يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي إىل عمان وسئل عن شرابه فقال أشد 



ا من اللنب وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان ميدانه من اجلنة أحدمها من ذهب واآلخر من ورق رواه مسلم بياض
وروى الترمذي وابن ماجه واحلاكم وصححه عن أيب سالم احلبشي قال بعث إيل عمر بن عبد العزيز فحملت على 

يد فقال يا أبا سالم ما أردت أن أشق عليك الربيد فلما دخلت إليه قلت يا أمري املؤمنني لقد شق علي مركيب الرب
ولكن بلغين عنك حديث حتدثه عن ثوبان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلوض فأحببت أن تشافهين به 
فقلت حدثين ثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حوضي مثل ما بني عدن إىل عمان البلقاء ماؤه أشد 

لى من العسل وأكوابه عدد جنوم السماء من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا وأول الناس بياضا من الثلج وأح
ورودا عليه فقراء املهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين ال ينكحون املنعمات وال تفتح هلم أبواب السدد 

م ال أغسل رأسي حىت فقال عمر قد أنكحت املنعمات فاطمة بنت عبد امللك وفتحت يل أبواب السدد ال جر
  يشعث وال ثويب الذي يلي جسدي حىت يتسخ 

  عقر احلوض بضم العني وإسكان القاف هو مؤخره 
  أذود الناس ألهل اليمن أي أطردهم وأدفعهم لريد أهل اليمن 

  يرفض بتشديد الضاد املعجمة أي يسيل ويترشش 
ريان فيه جريا له صوت وقيل يدفقان فيه املاء دفقا يغت فيه ميزابان هو بغني معجمة مضمومة مث تاء مثناة فوق أي جي

  متتابعا دائما من قولك غت الشارب املاء جرعا بعد جرع 
  الشعث بضم الشني املعجمة مجع أشعث وهو البعيد العهد بدهن رأسه وغسل وتسريح شعره 

  الدنس بضم الدال والنون مجع دنس وهو الوسخ 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حوضي كما بني عدن وعمان وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أ - ٥٤٧٥

أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب رحيا من املسك أكوابه مثل جنوم السماء من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها 
  أبدا أول الناس عليه ورودا صعاليك املهاجرين 

ة وجوههم الدنسة ثياهبم ال تفتح هلم السدد وال ينكحون قال قائل من هم يا رسول اهللا قال الشعثة رؤوسهم الشحب
  املنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم وال يأخذون كل الذي هلم 

  رواه أمحد بإسناد حسن 
قوله الشحبة وجوههم بفتح الشني املعجمة وكسر احلاء املهملة بعدها باء موحدة هو من الشحوب وهو تغري الوجه 

  من جوع أو هزال أو تعب 
  وقوله ال تفتح هلم السدد أي ال تفتح هلم األبواب 

وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حوضي كما بني عدن وعمان  - ٥٤٧٦
فيه أكاويب عدد جنوم السماء من شرب منه مل يظمأ بعدها أبدا وإن من يرده علي من أميت الشعثة رؤوسهم الدنسة 

  ال ينكحون املنعمات وال حيضرون السدد يعين أبواب السلطان ثياهبم 
  رواه الطرباين وإسناده حسن يف املتابعات 

  األكاويب مجع كوب وهو كوب ال عروة له وقيل ال خرطوم له فإذا كان له خرطوم فهو إبريق 
حوضي كما بني صنعاء وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما بني جنبيت  - ٥٤٧٧
  واملدينة 



  ويف رواية مثل ما بني املدينة وعمان 
  ويف رواية ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد جنوم السماء 

  زاد يف رواية أو أكثر من عدد جنوم السماء 
  رواه البخاري ومسلم وغريمها 

عطيت الكوثر فضربت بيدي فإذا وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أ - ٥٤٧٨
  هي مسكة ذفرة وإذا حصباؤها اللؤلؤ وإذا حافتاه أظنه قال قباب جتري على األرض جريا ليس مبشقوق 

  رواه البزار وإسناده حسن يف املتابعات ويأيت أحاديث الكوثر يف صفات اجلنة إن شاء اهللا تعاىل 
قام أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما وعن عتبة بن عبد السلمي رضي اهللا عنه قال  - ٥٤٧٩

حوضك الذي حتدث عنه فقال هو كما بني صنعاء إىل بصرى مث ميدين اهللا فيه بكراع ال يدري بشر ممن خلق أي 
طرفيه قال فكرب عمر رضوان اهللا عليه فقال صلى اهللا عليه و سلم أما احلوض فيزدحم عليه فقراء املهاجرين الذين 

  تلون يف سبيل اهللا وميوتون يف سبيل اهللا وأرجو أن يوردين اهللا الكراع فأشرب منه يق
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

  الكراع بضم الكاف هو األنف املمدد من احلرة استعري هنا واهللا أعلم 
 حوضي وعن أيب برزة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما بني ناحييت - ٥٤٨٠

كما بني أيلة إىل صنعاء مسرية شهر عرضه كطوله فيه مرزابان ينبعثان من اجلنة من ورق وذهب أبيض من اللنب 
  وأبرد من الثلج فيه أباريق عدد جنوم السماء 

  رواه الطرباين وابن حبان يف صحيحه من رواية أيب الوازع وامسه جابر بن عمرو عن أيب برزة واللفظ البن حبان 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن يل حوضا ما بني الكعبة  - ٥٤٨١

  وبيت املقدس أبيض مثل اللنب آنيته كعدد النجوم وإين ألكثر األنبياء تبعا يوم القيامة 
  رواه ابن ماجه من حديث زكريا عن عطية وهو العويف عنه 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بينا أنا قائم على احلوض إذا زمرة حىت إذا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أ
  عرفتهم خرج رجل من بيين وبينهم فقال هلم فقلت إىل أين قال إىل النار واهللا 

فقلت ما شأهنم فقال إهنم ارتدوا على أدبارهم القهقرى مث إذا زمرة أخرى حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين 
  وبينهم 

فقال هلم هلم قلت إىل أين قال إىل النار واهللا قلت ما شأهنم قال إهنم ارتدوا على أدبارهم فال أراه خيلص منهم إال 
  مثل مهل النعم 

  رواه البخاري ومسلم 
  وملسلم قال ترد علي أميت احلوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله  - ٥٤٨٣

رفنا قال نعم لكم سيما ليست ألحد غريكم تردون علي غرا حمجلني من آثار الوضوء وليصدن قالوا يا نيب اهللا تع
  عين طائفة منكم فال يصلون فأقول يا رب هؤالء من أصحايب فيجيبين ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك 

  مهل النعم ضواهلا ومعناه أن الناجي قليل كضالة النعم بالنسبة إىل مجلتها 
عن عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وهو بني ظهراين أصحابه و - ٥٤٨٤

إين على احلوض أنظر من يرد علي منكم فواهللا ليقتطعن دوين رجال فألقولن أي رب من أميت فيقول إنك ال تدري 



  ما أحدثوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقاهبم 
  هذا املعىن كثرية  رواه مسلم واألحاديث يف

وعنها رضي اهللا عنها قالت ذكرت النار فبكيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يبكيك قلت  - ٥٤٨٥
  ذكرت النار فبكيت 

فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال أما يف ثالثة مواطن فال يذكر أحد أحدا عند امليزان حىت يعلم أخيف ميزانه أم 
ر الصحف حىت يعلم أين يقع كتابه يف ميينه أم يف مشاله أم وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بني يثقل وعند تطاي

  ظهري جهنم حىت جيوز 
  رواه أبو داود من رواية احلسن عن عائشة واحلاكم إال أنه قال 

ن خلقه حىت وعند الصراط إذا وضع بني ظهري جهنم حافتاه كالليب كثرية وحسك كثرية حيبس اهللا هبا من يشاء م
  يعلم أينجو أم ال احلديث وقال صحيح على شرطهما لوال إرسال فيه بني احلسن وعائشة 

وعن أنس رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يشفع يل يوم القيامة فقال أنا  - ٥٤٨٦
  فاعل إن شاء اهللا تعاىل قلت فأين أطلبك قال أول ما تطلبين على الصراط 

  قلت فإن مل ألقك على الصراط 
  قال فاطلبين عند امليزان 

  قلت فإن مل ألقك عند امليزان قال فاطلبين عند احلوض فإين ال أخطىء هذه الثالثة مواطن 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب والبيهقي يف البعث وغريه 

يوقف بني كفيت امليزان فإن ثقل ميزانه وروي عن أنس يرفعه قال ملك موكل بامليزان فيؤتى بابن آدم ف - ٥٤٨٧
نادى ملك بصوت يسمع اخلالئق سعد فالن سعادة ال يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع 

  اخلالئق شقي فالن شقاوة ال يسعد بعدها أبدا 
  رواه البزار والبيهقي 

ال يوضع امليزان يوم القيامة فلو دري فيه وعن سلمان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ق - ٥٤٨٨
السموات واألرض لوسعت فتقول املالئكة يا رب ملن يزن هذا فيقول اهللا ملن شئت من خلقي فيقولون سبحانك ما 

  عبدناك حق عبادتك 
  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

واء جهنم مثل حد السيف املرهف وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال يوضع الصراط على س - ٥٤٨٩
مدحضة مزلة عليه كالليب من نار خيطف هبا فممسك يهوي فيها ومصروع ومنهم من مير كالربق فال ينشب ذلك 
أن ينجو مث كالريح فال ينشب ذلك أن ينجو مث كجري الفرس مث كرمل الرجل مث كمشي الرجل مث يكون آخرهم 

را حىت يدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته فيقال له متن وسل فيقول أي رب أهتزأ إنسانا رجل قد لوحته النار ولقي فيها ش
  مين وأنت رب العزة فيقال له متن وسل حىت إذا انقطعت به األماين قال لك ما سألت ومثله معه 

  رواه الطرباين بإسناد حسن وليس يف أصلي رفعه وتقدم مبعناه يف حديث أيب هريرة الطويل 

ارية رضي اهللا عنها أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عند حفصة ال يدخل النار وعن أم مبشر األنص
  إن شاء اهللا من أهل الشجرة أحد الذين بايعوا حتتها 



  قالت بلى يا رسول اهللا فانتهرها 
مث ننجي الذين  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم قد قال اهللا تعاىل ١٧فقالت حفصة وإن منكم إال واردها مرمي 

   ٢٧اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا مرمي 
  رواه مسلم وابن ماجه 

وعن أيب مسية قال اختلفنا يف الورود فقال بعضنا ال يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلوهنا مجيعا مث ينجي  - ٥٤٩١
ردوهنا مجيعا فقلت له إنا اختلفنا يف اهللا الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد اهللا فقلنا إنا اختلفنا ههنا يف الورود فقال ت

ذلك فقال بعضنا ال يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلوهنا مجيعا فأهوى بأصبعيه إىل أذنيه وقال صمتا إن مل أكن مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول الورود الدخول ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها فتكون على املؤمنني بردا 

انت على إبراهيم حىت إن للنار أو قال جلهنم ضجيجا من بردهم مث ينجي اهللا الذين اتقوا ويذر وسالما كما ك
  الظاملني 

  رواه أمحد ورواته ثقات والبيهقي بإسناد حسنه 
وعن قيس هو ابن أيب حازم قال كان عبد اهللا بن رواحة واضعا رأسه يف حجر امرأته فبكت امرأته فقال  - ٥٤٩٢

وال أدري أجنو  ١٧يتك تبكي فبكيت قال إين ذكرت قول اهللا تعاىل وإن منكم إال واردها مرمي ما يبكيك قالت رأ
  منها أم ال رواه احلاكم وقال صحيح على شرطهما كذا قال 

وعن حذيفة و أيب هريرة رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيمع اهللا الناس  - ٥٤٩٣
قاال فيأتون حممدا صلى اهللا عليه و سلم فيقوم ويؤذن له وترسل معه األمانة والرحم فيقومان  فذكرا احلديث إىل أن

  جنبيت الصراط ميينا ومشاال فيمر أولكم كالربق 
قال قلت بأيب أنت وأمي أي شيء كمر الربق قال أمل تروا إىل الربق كيف مير ويرجع يف طرفة عني مث كمر الريح مث 

جتري هبم أعماهلم ونبيكم صلى اهللا عليه و سلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم  كمر الطري وشد الرجال
  حىت تعجز أعمال العباد حىت جييء الرجل فال يستطيع السري إال 

زاحفا قال ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوش يف النار والذي 
  ر جهنم لسبعني خريفا نفس أيب هريرة بيده إن قع

رواه مسلم ويأيت بتمامه يف الشفاعة إن شاء اهللا وتقدم حديث ابن مسعود يف احلشر وفيه والصراط كحد السيف 
دحض مزلة قال فيمرون على قدر نورهم فمنهم من مير كانقضاض الكوكب ومنهم من مير كالطرف ومنهم من مير 

فيمرون على قدر أعماهلم حىت مير الذي نوره على إهبام قدميه ختر كالريح ومنهم من مير كشد الرجل ويرمل رمال 
  يد وتعلق يد وختر رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبه النار 

رواه ابن أيب الدنيا والطرباين واحلاكم واللفظ له وروى احلاكم أيضا بإسناد ذكر أنه على شرط مسلم عن املسيب 
اردها فحدثين أن ابن مسعود حدثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال سألت مرة عن قوله تعاىل وإن منكم إال و

سلم قال يرد الناس مث يصدرون عنها بأعماهلم وأوهلم كلمح الربق مث كلمح الريح مث كحضر الفرس مث كالراكب 
  يف رحله مث كشد الرجل مث كمشيه 

قال الصراط على جهنم مثل حرف  وعن عبيد بن عمري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم - ٥٤٩٤
السيف جبنبتيه الكالليب واحلسك فريكبه الناس فيختطفون والذي نفسي بيده وإنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر 

  من ربيعة ومضر 



  رواه البيهقي مرسال وموقوفا على عبيد بن عمري أيضا 
يه و سلم يلقى رجل أباه يوم القيامة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل - ٥٤٩٥

فيقول يا أبت أي ابن كنت لك فيقول خري ابن فيقول هل أنت مطيعي اليوم فيقول نعم فيقول خذ بأزريت فيأخذ 
بأزرته مث ينطلق حىت يأيت اهللا تعاىل وهو يعرض بني اخللق فيقول يا عبدي ادخل من أي أبواب اجلنة شئت فيقول أي 

  عدتين أن ال ختزيين رب وأيب معي فإنك و
  قال فيمسخ اهللا أباه ضبعا فيهوي يف النار فيأخذ بأنفه فيقول اهللا يا عبدي أبوك هوى فيقول ال وعزتك 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم وهو يف البخاري إال أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر فذكر القصة بنحوه 

  ألوىل أن يقدم ذكر الشفاعة علىفصل يف الشفاعة وغريها قال احلافظ كان ا

ذكر الصراط ألن وضع الصراط متأخر عن اإلذن يف الشفاعة العامة من حيث هي ولكن هكذا اتفق اإلمالء واهللا 
  املستعان 
عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل نيب سأل سؤاال أو قال لكل نيب  - ٥٤٩٦

  إين اختبأت دعويت شفاعة ألميت دعوة قد دعاها ألمته و
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أم حبيبة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أريت ما تلقى أميت من بعدي  - ٥٤٩٧
وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنين وسبق ذلك من اهللا عز و جل كما سبق يف األمم قبلهم فسألته أن يوليين فيهم 

  وم القيامة ففعل شفاعة ي
  رواه البيهقي يف البعث وصحح إسناده 

وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام غزوة تبوك قام من  - ٥٤٩٨
الليل يصلي فاجتمع رجال من أصحابه حيرسونه حىت إذا صلى وانصرف إليهم فقال هلم لقد أعطيت الليلة مخسا ما 

أحد قبلي أما أنا فأرسلت إىل الناس كلهم عامة وكان من قبلي إمنا يرسل إىل قومه ونصرت على العدو أعطيهن 
بالرعب ولو كان بيين وبينه مسرية شهر مللىء منه وأحلت يل الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها وكانوا 

ت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك حيرقوهنا وجعلت يل األرض مساجد وطهورا أينما أدركتين الصالة متسح
إمنا كانوا يصلون يف كنائسهم وبيعهم واخلامسة هي ما هي قيل يل سل فإن كل نيب قد سأل فأخرت مسأليت إىل يوم 

  القيامة فهي لكم وملن شهد أن ال إله إال اهللا 
  رواه أمحد بإسناد صحيح 

  لقت يف وفد إىل وعن عبد الرمحن بن أيب عقيل رضي اهللا عنه قال انط - ٥٤٩٩

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيناه فأخننا بالباب وما يف الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه فما خرجنا حىت ما 
كان يف الناس أحب إلينا من رجل دخل عليه فقال قائل منا يا رسول اهللا أال سألت ربك ملكا كملك سليمان قال 

 أفضل من ملك سليمان إن اهللا مل يبعث نبيا إال أعطاه دعوة منهم من اختذها فضحك مث قال فلعل لصاحبكم عند اهللا
دنيا فأعطيها ومنهم من دعا هبا على قومه إذ عصوه فأهلكوا هبا فإن اهللا أعطاين دعوة فاختبأهتا عند ريب شفاعة ألميت 

  يوم القيامة 



  رواه الطرباين والبزار بإسناد جيد 
عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي  وعن أيب ذر رضي اهللا - ٥٥٠٠

جعلت يل األرض طهورا ومسجدا وأحلت يل الغنائم ومل حتل لنيب كان قبلي ونصرت بالرعب مسرية شهر على 
  عدوي وبعثت إىل كل أمحر وأسود وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من أميت من ال يشرك باهللا شيئا 

  لبزار وإسناده جيد إال أن فيه انقطاعا واألحاديث من هذا النوع كثرية جدا يف الصحاح وغريها رواه ا
وعن عوف بن مالك األشجعي رضي اهللا عنه قال سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفرا  - ٥٥٠١

ة إال واضع خده إىل األرض حىت إذا كان يف الليل أرقت عيناي فلم يأتين النوم فقمت فإذا ليس يف العسكر داب
  وأرى وقع كل شيء يف نفسي فقلت آلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فألكألنه الليلة حىت أصبح 

فخرجت أختلل الرجال حىت خرجت من العسكر فإذا أنا بسواد فتيممت ذلك السواد فإذا هو أبو عبيدة بن اجلراح 
الذي أخرجكما فإذا حنن بغيضة منا غري بعيدة فمشينا إىل الغيضة ومعاذ بن جبل فقاال يل ما الذي أخرجك فقلت 

فإذا حنن نسمع فيها كدوي النحل وكخفيق الرياح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ههنا أبو عبيدة بن 
  اجلراح قلنا نعم 

عليه و سلم ال نسأله عن قال ومعاذ بن جبل قلنا نعم قال وعوف بن مالك قلنا نعم فخرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا 
  شيء وال يسألنا عن شيء حىت رجع إىل رحله فقال أال أخربكم مبا خريين ريب آنفا قلنا بلى يا رسول اهللا 

قال خريين بني أن يدخل ثلثي أميت اجلنة بغري حساب وال عذاب وبني الشفاعة قلنا يا رسول اهللا ما الذي اخترت 
  ول اهللا اجعلنا من أهل شفاعتك قال إن شفاعيت لكل مسلم قال اخترت الشفاعة قلنا مجيعا يا رس

رواه الطرباين بأسانيد أحدها جيد وابن حبان يف صحيحه بنحوه إال أن عنده الرجلني معاذ بن جبل وأبا موسى وهو 
يا كذلك يف بعض روايات الطرباين وهو املعروف وقال ابن حبان يف حديثه فقال معاذ رضي اهللا عنه بأيب أنت وأمي 

  رسول اهللا قد عرفت منزليت فاجعلين 

  منهم قال أنت منهم 
قال عوف بن مالك وأبو موسى يا رسول اهللا قد عرفت أنا تركنا أموالنا وأهلينا وذرارينا نؤمن باهللا ورسوله فاجعلنا 

  منهم قال أنتما منهم 
خريين بني أن يدخل نصف أميت اجلنة وبني قال فانتهينا إىل القوم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أتاين آت من ريب ف

الشفاعة فقال القوم يا رسول اهللا اجعلنا منهم فقال أنصتوا فأنصتوا حىت كأن أحدا مل يتكلم فقال رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم هي ملن مات ال يشرك باهللا شيئا 

  ني مث تدىن من مجاجم الناس وعن سلمان رضي اهللا عنه قال تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سن - ٥٥٠٢
قال فذكر احلديث قال فيأتون النيب صلى اهللا عليه و سلم فيقولون يا نيب اهللا أنت الذي فتح اهللا لك وغفر لك ما 

تقدم من ذنبك وما تأخر وقد ترى ما حنن فيه فاشفع لنا إىل ربك فيقول أنا صاحبكم فيخرج جيوس بني الناس حىت 
خذ حبلقة يف الباب من ذهب فيقرع الباب فيقول من هذا فيقول حممد فيفتح له حىت يقوم ينتهي إىل باب اجلنة فيأ

  بني يدي اهللا عز و جل فيسجد فينادى ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فذلك املقام احملمود 
  رواه الطرباين بإسناد صحيح 

م قال إين لقائم أنتظر أميت تعرب إذ وعن أنس رضي اهللا عنه قال حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل - ٥٥٠٣
جاء عيسى عليه السالم قال فقال هذه األنبياء قد جاءتك يا حممد يسألون أو قال جيتمعون إليك يدعون اهللا أن 



يفرق بني مجع األمم إىل حيث يشاء لعظم ما هم فيه فاخللق ملجمون يف العرق فأما املؤمن فهو عليه كالزكمة وأما 
  ملوت قال يا عيسى انتظر حىت أرجع إليك الكافر فيتغشاه ا

قال وذهب نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام حتت العرش فلقي ما مل يلق ملك مصطفى وال نيب مرسل فأوحى اهللا 
  إىل جربيل عليه السالم أن اذهب إىل حممد فقل له ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع 

  عني إنسانا واحدا قال فشفعت يف أميت أن أخرج من كل تسعة وتس
قال فما زلت أتردد على ريب فال أقوم فيه مقاما إال شفعت حىت أعطاين اهللا من ذلك أن قال أدخل من أمتك من 

  خلق اهللا من شهد أن ال إله إال اهللا يوما واحدا خملصا ومات على ذلك 
  رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح 

  صي رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن عبد اهللا بن عمرو بن العا - ٥٥٠٤

يدخل من أهل هذه القبلة النار من ال حيصي عددهم إال اهللا مبا عصوا اهللا واجترؤوا على معصيته وخالفوا طاعته 
  شفع فيؤذن يل يف الشفاعة فأثين على اهللا ساجدا كما أثين عليه قائما فيقال يل ارفع رأسك وسل تعطه واشفع ت

  رواه الطرباين يف الكبري والصغري بإسناد حسن 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت يا رسول اهللا ماذا رد  - ٥٥٠٥

إليك ربك يف الشفاعة قال والذي نفس حممد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألين عن ذلك من أميت ملا رأيت من 
علم والذي نفس حممد بيده ملا يهمين من انقصافهم على أبواب اجلنة أهم عندي من متام شفاعيت هلم حرصك على ال

  وشفاعيت ملن شهد أن ال إله إال اهللا خملصا وأن حممدا رسول اهللا يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه 
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه 

ح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فصلى الغداة وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال أصب - ٥٥٠٦
مث جلس حىت إذا كان من الضحى ضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجلس مكانه حىت صلى األوىل والعصر 
واملغرب كل ذلك ال يتكلم حىت صلى العشاء اآلخرة مث قام إىل أهله فقال الناس أليب بكر رضي اهللا عنه سل رسول 

لى اهللا عليه و سلم ما شأنه صنع اليوم شيئا مل يصنعه قط فقال نعم عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا اهللا ص
واآلخرة فجمع األولون واآلخرون بصعيد واحد حىت انطلقوا إىل آدم عليه السالم والعرق يكاد يلجمهم فقالوا يا 

ت مثل الذي لقيتم انطلقوا إىل أبيكم بعد أبيكم إىل آدم أنت أبو البشر اصطفاك اهللا اشفع لنا إىل ربك فقال قد لقي
فينطلقون إىل نوح عليه  ٣٣نوح إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني آل عمران 

السالم فيقولون اشفع لنا إىل ربك فأنت اصطفاك اهللا واستجاب لك يف دعائك فلم يدع على األرض من الكافرين 
ليس ذاكم عندي فانطلقوا إىل إبراهيم فإن اهللا اختذه خليال فينطلقون إىل إبراهيم عليه السالم فيقول  ديارا فيقول

ليس ذاكم عندي فانطلقوا إىل موسى فإن اهللا كلمه تكليما فينطلقون إىل موسى عليه السالم فيقول ليس ذاكم 
برص وحييي املوتى فيقول عيسى ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إىل عيسى ابن مرمي فإنه كان يربىء األكمه واأل

  عندي ولكن انطلقوا إىل سيد 

ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة انطلقوا إىل حممد فليشفع لكم إىل ربكم قال فينطلقون إيل وآيت 
عة مث يقول اهللا تبارك جربيل فيأيت جربيل ربه فيقول ائذن له وبشره باجلنة قال فينطلق به جربيل فيخر ساجدا قدر مج

وتعاىل يا حممد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فريفع رأسه فإذا نظر إىل ربه خر ساجدا قدر مجعة أخرى 



فيقول اهللا يا حممد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جربيل بضبعيه ويفتح اهللا عليه 
أي رب جعلتين سيد ولد آدم وال فخر وأول من تنشق عنه األرض يوم  من الدعاء ما مل يفتح على بشر قط فيقول

القيامة وال فخر حىت إنه لريد على احلوض أكثر ما بني صنعاء وأيلة مث يقال ادعوا الصديقني فيشفعون مث يقال 
عوا الشهداء ادعوا األنبياء فيجيء النيب معه العصابة والنيب معه اخلمسة والستة والنيب ليس معه أحد مث يقال اد

فيشفعون فيمن أرادوا فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول اهللا جل وعال أنا أرحم الرامحني أدخلوا جنيت من كان ال 
يشرك يب شيئا فيدخلون اجلنة مث يقول اهللا تبارك وتعاىل انظروا يف النار هل فيها من أحد عمل خريا قط فيجدون يف 

قول ال غري أين كنت أسامح الناس يف البيع فيقول اهللا امسحوا لعبدي النار رجال فيقال له هل عملت خريا قط في
كإمساحه إىل عبيدي مث خيرج من النار آخر فيقال له هل عملت خريا قط فيقول ال غري أين كنت أمرت ولدي إذا 

اهللا مل فعلت مت فأحرقوين بالنار مث اطحنوين حىت إذا كنت مثل الكحل اذهبوا يب إىل البحر فذروين يف الريح فقال 
ذلك قال من خمافتك فيقول انظر إىل ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله فيقول مل تسخر يب وأنت امللك 

  فذلك الذي ضحكت به من الضحى 
رواه أمحد والبزار وأبو يعلى وابن حبان يف صحيحه وقال قال إسحاق يعين ابن إبراهيم هذا من أشرف احلديث وقد 

  عدة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنو هذا منهم حذيفة وأبو مسعود وأبو هريرة وغريهم انتهى  روى هذا احلديث
  العصابة بكسر العني اجلماعة ال واحد له قاله األخفش وقيل هي ما بني العشرة أو العشرين إىل األربعني 

  سلم إن لكل نيب يوم وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٥٥٠٧

القيامة منربا من نور وإين لعلى أطوهلا وأنورها فيجيء مناد ينادي أين النيب األمي قال فتقول األنبياء كلنا نيب أمي 
فإىل أين أرسل فريجع الثانية فيقول أين النيب األمي العريب قال فينزل حممد صلى اهللا عليه و سلم حىت يأيت باب اجلنة 

ن فيقول حممد أو أمحد فيقال أوقد أرسل إليه فيقول نعم فيفتح له فيدخل فيتجلى له الرب تبارك فيقرعه فيقول م
وتعاىل وال يتجلى لشيء قبله فيخر هللا ساجدا وحيمده مبحامد مل حيمده هبا أحد ممن كان قبله ولن حيمده هبا أحد ممن 

  كان بعده فيقال له يا حممد ارفع رأسك تكلم تسمع واشفع تشفع 
  كر احلديث رواه ابن حبان يف صحيحه فذ

وعن حذيفة و أيب هريرة رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيمع اهللا تبارك  - ٥٥٠٨
وتعاىل الناس قال فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا اجلنة فيقول وهل 

ال خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إىل ابين إبراهيم خليل اهللا قال فيقول إبراهيم لست أخرجكم من اجلنة إ
بصاحب ذلك إمنا كنت خليال من وراء وراء اعمدوا إىل موسى الذي كلمه اهللا تكليما قال فيأتون موسى فيقول 

أتون حممدا صلى اهللا لست بصاحب ذلك اذهبوا إىل عيسى كلمة اهللا وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك في
  عليه و سلم فيقوم فيؤذن له وترسل األمانة والرحم فيقومان جنبيت الصراط ميينا ومشاال فيمر أولكم كالربق 

قال قلت بأيب وأمي أي شيء كالربق قال أمل تروا إىل الربق كيف مير ويرجع يف طرفة عني مث كمر الطري وشد 
ى الصراط يقول رب سلم سلم حىت تعجز أعمال العباد حىت جييء الرجل الرحال جتري هبم أعماهلم ونبيكم قائم عل

فال يستطيع السري إال زحفا قال ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج 
  ومكدوش يف النار والذي نفس أيب هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعني خريفا 

  رواه مسلم 
ي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال وعن أيب سعيد رض - ٥٥٠٩



فخر وبيدي لواء احلمد وال فخر وما من بين آدم يومئذ فمن سواه إال حتت لوائي وأنا أول من تنشق عنه األرض 
 فأنطلق معهم قال ابن وال فخر قال فيفزع الناس ثالث فزعات فيأتون آدم فذكر احلديث إىل أن قال فيأتوين

  جدعان قال أنس فكأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فآخذ حبلقة باب اجلنة فأقعقعها فيقال من هذا 

فيقال حممد فيفتحون يل ويرحبون فيقولون مرحبا فأخر ساجدا فيلهمين اهللا من الثناء واحلمد فيقال يل ارفع رأسك 
يسمع لقولك وهو املقام احملمود الذي قال اهللا عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا سل تعطه واشفع تشفع وقل 

   ٩٧اإلسراء 
رواه الترمذي وقال حديث حسن وروى ابن ماجه صدره قال أنا سيد ولد آدم وال فخر وأنا أول من تنشق عنه 

  يوم القيامة وال فخر األرض يوم القيامة وال فخر وأنا أول شافع وأول مشفع وال فخر ولواء احلمد بيدي 
  ويف إسنادمها علي بن يزيد بن جدعان 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كنا مع النيب يف دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها  - ٥٥١٠
  هنسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة 

ناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم هل تدرون مم ذاك جيمع هللا األولني واآلخرين يف صعيد واحد فيبصرهم ال
الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون فيقول الناس أال ترون إىل ما أنتم فيه وإىل ما 

بلغكم أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو 
نفخ فيك من روحه وأمر املالئكة فسجدوا لك وأسكنك اجلنة أال تشفع لنا إىل ربك أال البشر خلقك اهللا بيده و

ترى ما حنن فيه وما بلغنا فقال إن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله وال يغضب بعده مثله وإنه هناين عن 
ون يا نوح أنت أول الرسل الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي ذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح فيأتون نوحا فيقول

إىل أهل األرض وقد مساك هللا عبدا شكورا أال ترى إىل ما حنن فيه أال ترى إىل ما بلغنا أال تشفع لنا إىل ربك فيقول 
إن ريب غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كان يل دعوة دعوت هبا على قومي 

ريي اذهبوا إىل إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نيب اهللا وخليله من أهل األرض نفسي نفسي نفسي ذهبوا إىل غ
شفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه فيقول هلم إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب 

ا إىل موسى فيأتون بعده مثله وإين كنت كذبت ثالث كذبات فذكرها نفسي نفسي نفسي ذهبوا إىل غريي ذهبو
  موسى فيقولون يا موسى أنت رسول اهللا فضلك اهللا برساالته 

وبكالمه على الناس شفع لنا إىل ربك أما ترى إىل ما حنن فيه فيقول إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله 
غريي ذهبوا إىل عيسى مثله ولن يغضب بعده مثله وإين قد قتلت نفسا مل أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي ذهبوا إىل 

فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه وكلمت الناس يف املهد شفع لنا 
إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه فيقول عيسى إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 

اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل حممد فيأتوين فيقولون يا حممد أنت رسول اهللا مثله ومل يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي 
وخامت األنبياء وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه فأنطلق فآيت 

يفتحه على أحد قبلي مث يقال يا حتت العرش فأقع ساجدا لريب مث يفتح اهللا علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا مل 
حممد رفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أميت يا رب أميت يا رب أميت يا رب فيقال يا حممد 
أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األمين من أبواب اجلنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 



بني املصراعني من مصاريع اجلنة كما بني مكة وهجر أو كما بني مكة  األبواب مث قال والذي نفسي بيده إن ما
  وبصرى 

  رواه البخاري ومسلم 
وعن حذيفة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يقول إبراهيم يوم القيامة يا رباه فيقول  - ٥٥١١

من النار من كان يف قلبه ذرة أو شعرية  الرب جل وعال يا لبيكاه فيقول إبراهيم يا رب حرقت بين فيقول أخرجوا
  من إميان 

  رواه ابن حبان يف صحيحه وال أعلم يف إسناده مطعنا 
وروى الطرباين عن زيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشفع اهللا تبارك 

  ف وتعاىل آدم يوم القيامة من ذريته يف مائة ألف ألف وعشرة آالف أل
وعن عبد اهللا بن شقيق قال جلست إىل قوم أنا رابعهم فقال أحدهم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٥٥١٢

  سلم يقول ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من بين متيم 
  قلنا سواك يا رسول اهللا قال سواي 

  قلت أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  قام قلت من هذا قالوا ابن اجلدعاء أو ابن أيب اجلدعاء  نعم فلما
  رواه ابن حبان يف صحيحه وابن ماجه إال أنه قال عن شقيق عن عبد اهللا بن أيب اجلدعاء 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليدخلن اجلنة بشفاعة  - ٥٥١٣
  ربيعة ومضر فقال رجل يا رسول اهللا أو ما ربيعة من مضر قال إمنا أقول ما أقول  رجل ليس بنيب مثل احليني

  رواه أمحد بإسناد جيد 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الرجل ليشفع للرجلني  - ٥٥١٤
  والثالثة 

  رواه البزار ورواته رواة الصحيح 
عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوضع لألنبياء منابر من وروي عن ابن  - ٥٥١٥

نور جيلسون عليها ويبقى منربي ال أجلس عليه أو قال ال أقعد عليه قائما بني يدي ريب خمافة أن يبعث يب إىل اجلنة 
تريد أن أصنع بأمتك فأقول يا رب عجل وتبقى أميت بعدي فأقول يا رب أميت أميت فيقول اهللا عز و جل يا حممد ما 

حساهبم فيدعى هبم فيحاسبون فمنهم من يدخل اجلنة برمحته ومنهم من يدخل اجلنة بشفاعيت فما أزال أشفع حىت 
أعطى صكاكا برجال قد بعث هبم إىل النار حىت إن مالكا خازن النار ليقول يا حممد ما تركت لغضب ربك يف أمتك 

  من نقمة 
   يف الكبري واألوسط والبيهقي يف البعث وليس يف إسنادمها من ترك رواه الطرباين

  الصكاك مجع صك وهو الكتاب 
وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أشفع ألميت حىت يناديين  - ٥٥١٦

  ريب تبارك وتعاىل فيقول أقد رضيت يا حممد فأقول إي رب قد رضيت 
  لبزار والطرباين وإسناده حسن إن شاء اهللا رواه ا



  وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شفاعيت ألهل الكبائر من أميت  - ٥٥١٧
  رواه أبو داود والبزار والطرباين وابن حبان يف صحيحه والبيهقي ورواه ابن حبان أيضا والبيهقي من حديث جابر 

مر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خريت بني الشفاعة أو يدخل نصف أميت وعن عبد اهللا بن ع
  اجلنة فاخترت الشفاعة ألهنا أعم وأكفى أما إهنا ليست للمؤمنني املتقدمني ولكنها للمذنبني اخلطائني املتلوثني 

  أيب موسى األشعري بنحوه رواه أمحد والطرباين واللفظ له وإسناده جيد ورواه ابن ماجه من حديث 
قال احلافظ وتقدم يف اجلهاد أحاديث يف شفاعة الشهداء وأحاديث الشفاعة كثرية وفيما ذكرناه غنية عن سائرها 

  واهللا املوفق 

  كتاب صفة اجلنة والنار

  الترغيب يف سؤال اجلنة واالستعاذة من النار  - ١
هللا عليه و سلم قال كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى ا - ٥٥١٩

السورة من القرآن قولوا اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة 
  املسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات 
  رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي النسائي 

رضي اهللا عنها قالت مسعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أقول اللهم أمتعين  وعن أم حبيبة - ٥٥٢٠
بزوجي رسول اهللا وبأيب أيب سفيان وبأخي معاوية فقال سألت اهللا آلجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن 

  القرب كان خريا وأفضل  يعجل شيئا منها قبل أجله وال يؤخر ولو كنت سألت اهللا أن يعيذك من النار وعذاب
  رواه مسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما استجار عبد من النار سبع  - ٥٥٢١
مرات إال قالت النار يا رب إن عبدك فالنا استجار مين فأجره وال سأل عبد اجلنة سبع مرات إال قالت اجلنة يا رب 

   فأدخله اجلنة إن عبدك فالنا سألين
  رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سأل اهللا اجلنة ثالث  - ٥٥٢٢
  مرات قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ومن استجار من النار ثالث مرات قالت النار اللهم أجره من النار 

  ه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه ولفظهم واحد واحلاكم وقال صحيح اإلسناد روا

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا مالئكة سيارة يتبعون جمالس الذكر 
فيقولون جئنا من عند عباد لك يسبحونك فذكر احلديث إىل أن قال فيسأهلم اهللا عز و جل وهو أعلم من أين جئتم 

  ويكربونك ويهللونك وحيمدونك ويسألونك 
قال فما يسألوين قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنيت قالوا ال أي رب قال فكيف لو رأوا جنيت قالوا 

  ويستجريونك 
  قال ومما يستجريوين قالوا من نارك يا رب 

  قال وهل رأوا ناري قالوا ال 



  ف لو رأوا ناري قال فكي
  قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت هلم وأعطيتهم ما سألوا وأجرهتم مما استجاروا 

  احلديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له وتقدم بتمامه يف الذكر 
  الترهيب من النار أعاذنا اهللا منها مبنه وكرمه  - ٢

لى اهللا عليه و سلم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف عن أنس رضي اهللا عنه قال كان أكثر دعاء النيب ص - ٥٥٢٤
   ١٠٢اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار البقرة 

  رواه البخاري 
وعن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اتقوا النار قال وأشاح مث  - ٥٥٢٥

ليها مث قال اتقوا النار ولو بشق مترة فمن مل جيد فبكلمة قال اتقوا النار مث أعرض وأشاح ثالثا حىت ظننا أنه ينظر إ
  طيبة 

  رواه البخاري ومسلم 
أشاح بشني معجمة وحاء مهملة معناه حذر النار كأنه ينظر إليها وقال الفراء املشيح على معنيني املقبل إليك واملانع 

  ملا وراء ظهره قال وقوله أعرض وأشاح أي أقبل 
دعا  ٤١٢ضي اهللا عنه قال ملا نزلت هذه اآلية وأنذر عشريتك األقربني الشعراء وعن أيب هريرة ر - ٥٥٢٦

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بين كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا 
  بين مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بين 

عبد املطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإين ال هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بين 
  أملك لكم من اهللا شيئا 

  رواه مسلم واللفظ له والبخاري والترمذي والنسائي بنحوه 
وعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يقول  - ٥٥٢٧

رتكم النار حىت لو أن رجال كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حىت وقعت مخيصة كانت على أنذرتكم النار أنذ
  عاتقه عند رجليه 

  رواه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إمنا مثلي ومثل أميت كمثل رجل  - ٥٥٢٨

  لفراش يقعن فيها فأنا آخذ حبجزكم وأنتم تقحمون فيها استوقد نارا فجعلت الدواب وا
  رواه البخاري ومسلم 

ويف رواية ملسلم إمنا مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب  - ٥٥٢٩
  يقعن فيها وجعل حيجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها 

  ر هلم عن النار هلم عن النار فيغلبوين ويقتحمون فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم وأنا آخذ حبجزكم عن النا
وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا  - ٥٥٣٠

  فجعل اجلنادب والفراش يقعن فيها وهو يذهبن عنها وأنا آخذ حبجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي 
  رواه مسلم 

  جز بضم احلاء وفتح اجليم مجع حجزة وهي معقد اإلزار احل



وروي عن كليب بن حزن رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اطلبوا اجلنة  - ٥٥٣١
  جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن اجلنة ال ينام طالبها وإن النار ال ينام 

  اره وإن الدنيا حمفوفة باللذات والشهوات فال تلهينكم عن اآلخرة هارهبا وإن اآلخرة اليوم حمفوفة باملك
  رواه الطرباين 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما رأيت مثل النار نام  - ٥٥٣٢
  هارهبا وال مثل اجلنة نام طالبها 

  ىي بن عبيد اهللا يعين ابن موهب التيمي رواه الترمذي وقال هذا حديث إمنا نعرفه من حديث حي
قال احلافظ قد رواه عبد اهللا بن شريك عن أبيه عن حممد األنصاري والسدي عن أبيه عن أيب هريرة أخرجه البيهقي 

  وغريه 
وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يا معشر املسلمني ارغبوا فيما رغبكم اهللا  - ٥٥٣٣
ذروا مما حذركم اهللا منه وخافوا مما خوفكم اهللا به من عذابه وعقابه ومن جهنم فإهنا لو كانت قطرة من فيه واح

اجلنة معكم يف دنياكم اليت أنتم فيها حلتها لكم ولو كانت قطرة من النار معكم يف دنياكم اليت أنتم فيها خبثتها 
  عليكم 

  رواه البيهقي وال حيضرين اآلن إسناده 
أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت بفرس جيعل كل خطو منه أقصى  وعن - ٥٥٣٤

بصره فسار وسار معه جربيل عليه السالم فأتى على قوم يزرعون يف يوم وحيصدون يف يوم كلما حصدوا عاد كما 
حلسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من كان فقال يا جربيل من هؤالء قال هؤالء اجملاهدون يف سبيل اهللا تضاعف هلم ا

شيء فهو خيلفه مث أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت وال يفتر عنهم من ذلك 
شيء قال يا جربيل من هؤالء قال هؤالء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصالة مث أتى على قوم على أدبارهم رقاع 

ح األنعام إىل الضريع والزقوم ورضف جهنم قال ما هؤالء يا جربيل قال وعلى أقباهلم رقاع يسرحون كما تسر
هؤالء الذين ال يؤدون صدقات أمواهلم وما ظلمهم اهللا وما اهللا بظالم للعبيد مث أتى على رجل قد مجع حزمة عظيمة 

انة الناس ال يستطيع ال يستطيع محلها وهو يريد أن يزيد عليها قال يا جربيل ما هذا قال هذا رجل من أمتك عليه أم
  أداءها وهو يريد أن يزيد عليها مث أتى على قوم 

تقرض شفاههم وألسنتهم مبقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت ال يفتر عنهم من ذلك شيء قال يا 
جربيل ما هؤالء قال خطباء الفتنة مث أتى على جحر صغري خيرج منه ثور عظيم فرييد الثور أن يدخل من حيث 

رج فال يستطيع قال ما هذا يا جربيل قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فرييد أن يردها فال خ
يستطيع مث أتى على واد فوجد رحيا طيبة ووجد ريح مسك مع صوت فقال ما هذا قال صوت اجلنة تقول يا رب 

عبقريي ومرجاين وفضيت وذهيب وأكوايب ائتين بأهلي ومبا وعدتين فقد كثر غرسي وحريري وسندسي وإستربقي و
  وصحايف وأباريقي وفواكهي وعسلي ومائي ولبين ومخري ائتين مبا وعدتين 

قال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن يب وبرسلي وعمل صاحلا ومل يشرك يب شيئا ومل يتخذ من 
علي كفيته إين أنا اهللا ال إله إال أنا ال خلف  دوين أندادا فهو آمن ومن سألين أعطيته ومن أقرضين جزيته ومن توكل

مليعادي قد أفلح املؤمنون تبارك اهللا أحسن اخلالقني فقالت قد رضيت مث أتى على واد فسمع صوتا منكرا فقال يا 



جربيل ما هذا الصوت قال هذا صوت جهنم تقول يا رب ائتين بأهلي ومبا وعدتين فقد كثرت سالسلي وأغاليل 
ي وغساقي وغسليين وقد بعد قعري واشتد حري ائتين مبا وعدتين قال لك كل مشرك ومشركة وسعريي ومحيم

وخبيث وخبيثة وكل جبار ال يؤمن بيوم احلساب قالت قد رضيت فذكر احلديث يف قصة اإلسراء وفرض الصالة 
  وغري ذلك 

  رواه البزار عن الربيع بن أنس عن أيب العالية أو غريه عن أيب هريرة 
وعن أنس رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما  - ٥٥٣٥

  رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 
  قالوا وما رأيت يا رسول اهللا قال رأيت اجلنة والنار 

  رواه مسلم وأبو يعلى 
اهللا عليه و سلم مر بقوم وهم يضحكون  وروي عن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما أن النيب صلى - ٥٥٣٦

  فقال تضحكون وذكر اجلنة والنار بني أظهركم 
قال فما رئي أحد منهم ضاحكا حىت مات قال ونزلت فيهم نيبء عبادي أين أنا الغفور الرحيم وأن عذايب هو 

   ٩٤العذاب األليم احلجر 
  رواه البزار وليس يف إسناده من ترك وال اهتم 

  عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه خطب فقال ال تنسوا  وعن ابن - ٥٥٣٧

العظيمتني اجلنة والنار مث بكى حىت جرى أو بل دموعه جانيب حليته مث قال والذي نفس حممد بيده لو تعلمون ما 
  أعلم من أمر اآلخرة ملشيتم إىل الصعيد وحلثيتم على رؤوسكم التراب 

  رواه أبو يعلى 
وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حني غري  - ٥٥٣٨

حينه الذي كان يأتيه فيه فقام إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا جربيل ما يل أراك متغري اللون فقال ما 
صلى اهللا عليه و سلم يا جربيل صف يل النار وانعت يل  جئتك حىت أمر اهللا عز و جل مبنافخ النار فقال رسول اهللا

جهنم فقال جربيل إن اهللا تبارك وتعاىل أمر جبهنم فأوقد عليها ألف عام حىت ابيضت مث أمر فأوقد عليها ألف عام 
حىت امحرت مث أمر فأوقد عليها ألف عام حىت اسودت فهي سوداء مظلمة ال يضيء شررها وال يطفأ هلبها والذي 

ك باحلق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم ملات من يف األرض كلهم مجيعا من حره والذي بعثك باحلق لو أن بعث
خازنا من خزنة جهنم برز إىل أهل الدنيا ملات من يف األرض كلهم من قبح وجهه ومن ننت رحيه والذي بعثك باحلق 

وضعت على جبال الدنيا ألرفضت وما تقارت حىت لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار اليت نعت اهللا يف كتابه 
  ينتهي إىل األرض السفلى 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حسيب يا جربيل ال ينصدع قليب فأموت قال فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ال أبكي أنا أحق  و سلم إىل جربيل وهو يبكي فقال تبكي يا جربيل وأنت من اهللا باملكان الذي أنت به فقال وما يل

بالبكاء لعلي أكون يف علم اهللا على غري احلال اليت أنا عليها وما أدري لعلي أبتلى مبا ابتلي به إبليس فقد كان من 
  املالئكة وما أدري لعلي أبتلى مبا ابتلي به هاروت وماروت 

  قال فبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبكى جربيل عليه السالم 
كيان حىت نوديا أن يا جربيل ويا حممد إن اهللا عز و جل قد أمنكما أن تعصياه فارتفع جربيل عليه السالم فما زاال يب



وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمر بقوم من األنصار يضحكون ويلعبون فقال أتضحكون ووراءكم جهنم 
والشراب وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل  فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا وملا أسغتم الطعام

  اهللا 
  رواه الطرباين يف األوسط وتقدم شرح بعض غريبه يف حديث آخر يف ذكر املوت 

وروي عن عمر أيضا رضي اهللا عنه أن جربيل عليه السالم جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم حزينا ال  - ٥٥٣٩
يه و سلم ما يل أراك يا جربيل حزينا قال إين رأيت نفحة من جهنم فلم يرفع رأسه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عل

  ترجع إيل روحي بعد 
  رواه الطرباين يف األوسط 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال جلربيل ما يل ال أرى ميكائيل 
  ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار 

  أمحد من رواية إمساعيل بن عياش وبقية رواته ثقات رواه 
وروي عن أنس أيضا رضي اهللا عنه قال تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية وقودها الناس  - ٥٥٤١

   ٧واحلجارة التحرمي 
يطفأ  فقال أوقد عليها ألف عام حىت امحرت وألف عام حىت ابيضت وألف عام حىت اسودت فهي سوداء مظلمة ال

  هلبها احلديث 
  رواه البيهقي واألصبهاين وتقدم بتمامه يف البكاء 

وعن أنس بن مالك أيضا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن ناركم هذه جزء من  - ٥٥٤٢
  يدها فيها سبعني جزءا من نار جهنم ولوال أهنا أطفئت باملاء مرتني ما استمتعتم هبا وإهنا لتدعو اهللا أن ال يع

  رواه ابن ماجه بإسناد واه واحلاكم عن جسر بن فرقد وهو واه عن احلسن عنه وقال صحيح اإلسناد 
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤتى بالنار يوم القيامة هلا  - ٥٥٤٣

  سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا 
  م والترمذي رواه مسل

  فصل يف شدة حرها وغري ذلك

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد  - ٥٥٤٤
من سبعني جزءا من نار جهنم قالوا واهللا إن كانت لكافية قال إهنا فضلت عليها بتسعة وستني جزءا كلهن مثل 

  حرها 
  بخاري ومسلم والترمذي وليس عند مالك كلهن مثل حرها رواه مالك وال

ورواه أمحد وابن حبان يف صحيحه والبيهقي فزادوا فيه وضربت بالبحر مرتني ولوال ذلك ما جعل اهللا فيها منفعة 
  ألحد 
  ويف رواية للبيهقي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حتسبون أن نار جهنم مثل ناركم  - ٥٥٤٥



  أشد سوادا من القار هي جزء من بضعة وستني جزءا منها أو نيف وأربعني  هذه هي
  شك أبو سهيل 

قال احلافظ ومجيع ما يأيت يف صفة اجلنة والنار معزوا إىل البيهقي فهو مما ذكره يف كتاب البعث والنشور وما كان 
  من غريه من كتبه أعزوه إليه إن شاء اهللا 

اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن هذه النار جزء من مائة جزء وعن أيب هريرة أيضا رضي  - ٥٥٤٦
  من جهنم 

  رواه أمحد ورواته رواة الصحيح 
وعنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو كان يف هذا املسجد مائة ألف أو يزيدون  - ٥٥٤٧

  املسجد ومن فيه  وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصاهبم نفسه الحترق
  رواه أبو يعلى وإسناده حسن ويف متنه نكارة 

ورواه البزار ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كان يف املسجد مائة ألف أو يزيدون مث تنفس رجل من 
  أهل النار ألحرقهم 

با من جهنم جعل يف وسط وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن غر - ٥٥٤٨
األرض ألذى ننت رحيه وشدة حره ما بني املشرق واملغرب ولو أن شررة من شرر جهنم باملشرق لوجد حرها من 

  باملغرب 
  رواه الطرباين ويف إسناده احتمال للتحسني 

  الغرب بفتح الغني املعجمة وإسكان الراء بعدمها باء موحدة هي الدلو العظيمة 
هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملا خلق اهللا اجلنة والنار أرسل جربيل وعن أيب  - ٥٥٤٩

  إىل اجلنة فقال انظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها 
  قال فجاء فنظر إليها وإىل ما أعد اهللا ألهلها فيها 

باملكاره فقال ارجع إليها فانظر إىل ما قال فرجع إليه قال وعزتك ال يسمع هبا أحد إال دخلها فأمر هبا فحفت 
أعددت ألهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت باملكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن ال يدخلها 

أحد وقال اذهب إىل النار فانظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا 
تك ال يسمع هبا أحد فيدخلها فأمر هبا فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال فرجع إليه فقال وعز

  وعزتك لقد خشيت أن ال ينجو منها أحد إال دخلها 
  رواه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح 

من مسرية مائة عام وذلك  ٢١يد الفرقان وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل إذا رأهتم من مكان بع
إذا أيت جبهنم تقاد بسبعني ألف زمام يشد بكل زمام سبعون ألف ملك لو تركت ألتت على كل بر وفاجر مسعوا هلا 

   ٢١تغيظا وزفريا الفرقان 
واحلناجر تزفر زفرة وال تبقى قطرة من دمع إال ندرت مث تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها تقطع اللهوات 

   ٠١وهي قوله وبلغت القلوب احلناجر األحزاب 
  رواه آدم بن أيب إياس يف تفسريه موقوفا 



  فصل يف ظلمتها وسوادها وشررها

وروي عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ذكر ناركم هذه فقال إهنا جلزء من  - ٥٥٥٢
 أحسبه قال نضحت مرتني باملاء لتضيء لكم ونار جهنم سوداء سبعني جزءا من نار جهنم وما وصلت إليكم حىت

  مظلمة 
  رواه البزار وتقدم أن احلاكم صححه 

وروي عنه أيضا رضي اهللا عنه قال تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية وقودها الناس  - ٥٥٥٣
وألف عام حىت ابيضت وألف عام حىت فقال أوقد عليها ألف عام حىت امحرت  ٦والتحرمي  ٤٢واحلجارة البقرة 

  اسودت فهي سوداء مظلمة ال يضيء هلبها 
  رواه البيهقي واألصبهاين وتقدم 

  وعن علقمة عن ابن مسعود رضي اهللا عنه إهنا ترمي بشرر كالقصر  - ٥٥٥٤

  قال أما إين لست أقول كالشجرة ولكن كاحلصون واملدائن  ٢٣ويف رواية ال يطفأ هلبها املرسالت 
  اه البيهقي بإسناد ال بأس به فيه خديج بن معاوية وقد وثقه أبو حامت رو

  فصل يف أوديتها وجباهلا

عن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ويل واد يف جهنم يهوي فيه الكافر  - ٥٥٥٥
  أربعني خريفا قبل أن يبلغ قعره 

  جبلني يهوي فيه الكافر سبعني خريفا قبل أن يبلغ قعره رواه أمحد والترمذي إال أنه قال واد بني 
ورواه ابن حبان يف صحيحه بنحو رواية الترمذي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ورواه البيهقي من طريق احلاكم إال 

  أنه قال يهوي فيه الكافر أربعني خريفا قبل أن يفرغ من حساب الناس 
حلارث عن دراج عن أيب اهليثم إال الترمذي فإنه رواه من طريق ابن قال احلافظ رووه كلهم من طريق عمرو بن ا

  هليعة عن دراج وقال غريب ال نعرفه إال من حديث ابن هليعة عند دراج 
قال جبل من  ٧١وعنه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف قوله سأرهقه صعودا املدثر  - ٥٥٥٦

ه عليه ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله عليه ذابت فإذا رفعها عادت نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يد
  يصعد سبعني خريفا مث يهوي كذلك 

رواه أمحد واحلاكم من طريق دراج أيضا وقال صحيح اإلسناد ورواه الترمذي من طريق ابن هليعة عن دراج خمتصرا 
  به كذلك أبدا  قال الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعني خريفا ويهوي

  وقال غريب ال نعرفه مرفوعا إال من حديث ابن هليعة 
عن دراج عن أيب اهليثم عنه ورواه البيهقي عن شريك عن عمار الدهين عن عطية العويف عنه مرفوعا أيضا ومن 

  حديث إسرائيل وسفيان كالمها عن عمار عن عطية عنه موقوفا بنحوه بزيادة 
   ٣٦هللا عنه فسوف يلقون غيا مرمي وعن ابن مسعود رضي ا - ٥٥٥٧



قال احلافظ رواه احلاكم مرفوعا كما تقدم من حديث عمرو بن احلارث قال واد يف جهنم يقذف فيه الذين يتبعون 
  الشهوات 

  رواه الطرباين والبيهقي من رواية أيب عبيدة عن أبيه عبد اهللا بن مسعود ومل يسمع منه ورواة بعض طرقه ثقات 
  اية للبيهقي قال هنر يف جهنم بعيد القعر خبيث الطعم ويف رو - ٥٥٥٨

  وإسناد هذه جيد لوال االنقطاع 
  قال واد من قيح ودم  ٣٥وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه يف قوله وجعلنا بينهم موبقا الكهف  - ٥٥٥٩

  رواه البيهقي وغريه من طريق يزيد بن درهم وهو خمتلف فيه 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعوذوا باهللا من جب احلزن أو وادي وعن علي رضي اهللا عنه  - ٥٥٦٠

احلزن قيل يا رسول اهللا وما جب احلزن أو وادي احلزن قال واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعني مرة أعده 
  اهللا للقراء املرائني 

  رواه البيهقي بإسناد حسن 
  نه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال تعوذوا باهللا من جب احلزن وروي عن أيب هريرة رضي اهللا ع - ٥٥٦١

  قالوا يا رسول اهللا وما جب احلزن قال واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة 
قيل يا رسول اهللا من يدخله قال أعد للقراء املرائني بأعماهلم وإن من أبغض القراء إىل اهللا الذين يزورون األمراء 

  ورة اجل
رواه ابن ماجه واللفظ له والترمذي وقال حديث غريب رواه الطرباين من حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا 

عليه و سلم قال إن يف جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم أربعمائة مرة أعد للمرائني من أمة حممد 
  صلى اهللا عليه و سلم 

ن يف جهنم قصرا يقال له هوى يرمى الكافر من أعاله أربعني خريفا قبل أن وعن شفي بن ماتع قال إ - ٥٥٦٢
   ١٨يبلغ أصله قال اهللا تعاىل ومن حيلل عليه غضيب فقد هوى طه 

وإن يف جهنم واديا يدعى أثاما فيه حيات وعقارب فقار إحداهن مقدار سبعني قلة سم والعقرب منهن مثل البغلة 
ما جيد من حر جهنم عن محوة لدغتها فهو ملن خلق له وإن يف جهنم واديا يدعى غيا املوكفة تلدغ الرجل وال يلهيه 

  يسيل قيحا ودما وإن يف جهنم سبعني داء كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم 
  روه ابن أيب الدنيا موقوفا عليه ويف صحبته خالف تقدم 

واد يف كل واد سبعون ألف شعب يف كل  وعن عطاء بن يسار رضي اهللا عنه قال إن يف النار سبعني ألف - ٥٥٦٣
  شعب سبعون ألف جحر ويف كل جحر حية تأكل وجوه أهل النار 

رواه ابن أيب الدنيا من رواية إمساعيل بن عياش ورواه البخاري يف تارخيه من طريق إمساعيل بن عياش عن سعيد بن 
ايل وله صحبة أن نفري بن جميب وكان من يوسف عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم عن احلجاج بن عبد اهللا الثم

أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم من قدمائهم قال إن يف جهنم سبعني ألف واد يف كل واد سبعون ألف شعب يف 
كل شعب سبعون ألف دار يف كل دار سبعون ألف بيت يف كل بيت سبعون ألف بئر يف كل بئر سبعون ألف ثعبان 

  عقرب ال ينتهي الكافر أو املنافق حىت يواقع ذلك كله  يف شدق كل ثعبان سبعون ألف
قال احلافظ سعيد بن يوسف وهو اليمامي احلمصي الرحيب ضعفه حيىي بن معني وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن 

  أيب حامت ليس باملشهور وال أرى حديثه منكرا كذا قال فأورد عليه هذا احلديث لظهور نكارته واهللا أعلم 



  بعد قعرها فصل يف

عن خالد بن عمري قال خطب عتبة بن غزوان رضي اهللا عنه فقال إنه ذكر لنا أن احلجر يلقى من شفري  - ٥٥٦٤
  جهنم فيهوي فيها سبعني عاما ما يدرك هلا قعرا واهللا لتمألنه أفعجبتم 

  رواه مسلم هكذا 
ا يعين منرب البصرة عن النيب صلى اهللا ورواه الترمذي عن احلسن قال قال عتبة بن غزوان على منربنا هذ - ٥٥٦٥

  عليه و سلم قال إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفري جهنم فتهوي فيها سبعني 

  عاما وما تفضي إىل قرارها وكان عمر يقول أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد 
ان وإمنا قدم عتبة بن غزوان البصرة يف زمن عمر وولد قال الترمذي ال نعرف للحسن مساعا من عتبة بن غزو

  احلسن لسنتني بقيتا من خالفة عمر 
وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن حجرا قذف به يف  - ٥٥٦٦

  جهنم هلوى سبعني خريفا قبل أن يبلغ قعرها 
  يحه والبيهقي كلهم من طريق عطاء بن السائب رواه البزار وأبو يعلى وابن حبان يف صح

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فسمعنا وجبة فقال النيب صلى  - ٥٥٦٧
اهللا عليه و سلم أتدرون ما هذا قلنا اهللا ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسله اهللا يف جهنم منذ سبعني خريفا فاآلن 

  إىل قعرها حني انتهى 
  رواه مسلم 

ورواه الطرباين من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٥٥٦٨
صوتا هاله فأتاه جربيل عليه السالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما هذا الصوت يا جربيل فقال هذه 

هذا حني بلغت قعرها فأحب اهللا أن يسمعك صوهتا فما رئي رسول صخرة هوت من شفري جهنم من سبعني عاما ف
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضاحكا ملء فيه حىت قبضه اهللا عز و جل 

وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن صخرة وزنت عشر  - ٥٥٦٩
   خريفا حىت تنتهي إىل غي وأثام خلفات قذف هبا من شفري جهنم ما بلغت قعرها سبعني

قيل وما غي وأثام قال بئران يف جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار ومها اللتان ذكرمها اهللا يف كتابه أضاعوا الصالة 
   ٨٦وقوله ومن يفعل ذلك يلق أثاما الفرقان  ٩٥واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مرمي 

  غريمها موقوفا على أيب أمامة وهو أصح رواه الطرباين والبيهقي مرفوعا ورواه 
  اخللفات مجع خلفة وهي الناقة احلامل 

  وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه كان خيرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال والذي  - ٥٥٧٠

أوالدهن نفسي بيده إن بعد ما بني شفري النار إىل أن يبلغ قعرها لصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن وحلومهن و
  يهوي فيما بني شفري النار إىل أن يبلغ قعرها سبعني خريفا 

  رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح إال أن الراوي عن معاذ مل يسم 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لسرادق النار أربعة جدر  - ٥٥٧١



  كثف كل جدار مسرية أربعني سنة 
  ه الترمذي واحلاكم وقال صحيح اإلسناد روا

  فصل يف سالسلها وغري ذلك

عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن رصاصة مثل  - ٥٥٧٢
هذه وأشار مثل اجلمجمة أرسلت من السماء إىل األرض وهي مسرية مخسمائة سنة لبلغت األرض قبل الليل ولو 

  ا أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعني خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أهن
  رواه أمحد والترمذي والبيهقي كلهم من طريق دراج عن عيسى بن هالل الصديف عنه وقال الترمذي إسناده حسن 

ابة سوداء مظلمة وعن يعلى ابن منية رفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ينشىء اهللا سح - ٥٥٧٣
فيقال يا أهل النار أي شيء تطلبون فيذكرون هبا سحابة الدنيا فيقولون يا ربنا الشراب فتمطرهم أغالال تزيد يف 

  أغالهلم وسالسل تزيد يف سالسلهم ومجرا تلتهب عليهم 
  رواه الطرباين وقد روي موقوفا عليه وهو أصح 
  جدته ويعلى ابن منية صحايب مشهور ومنية أمه ويقال 

  وهي بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان وكثريا ما ينسب إىل أبيه أمية 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن مقمعا من حديد جهنم  - ٥٥٧٤

  وضع يف األرض فاجتمع له الثقالن ما أقلوه من األرض 
  سناد رواه أمحد وأبو يعلى واحلاكم وقال صحيح اإل

ويف رواية ألمحد وأيب يعلى قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو ضرب اجلبل مبقمع من حديد جهنم لتفتت 
  مث عاد 

  وروى هذه احلاكم أيضا إال أنه قال لتفتت فصار رمادا 
  وقال صحيح اإلسناد 

  املقمع املطرق وقيل السوط 
 ٤٢ا نزلت هذه اآلية نارا وقودها الناس واحلجارة البقرة وعن حممد بن هاشم رضي اهللا عنه قال مل - ٥٥٧٦

قرأها النيب صلى اهللا عليه و سلم فسمعها شاب إىل جنبه فصعق فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ٦والتحرمي 
أما  رأسه يف حجره رمحة له فمكث ما شاء اهللا أن ميكث مث فتح عينيه فقال بأيب أنت وأمي مثل أي شيء احلجر قال

يكفيك ما أصابك على أن احلجر الواحد منها لو وضع على جبال الدنيا كلها لذابت منه وإن مع كل إنسان منهم 
  حجرا وشيطانا 

رواه ابن أيب الدنيا عن عبد اهللا بن الوضاح حدثنا عباءة بن كليب عن حممد بن هاشم وعباءة قال أبو حامت صدوق 
  عفاء حيول من هناك يف حديثه إنكار أخرجه البخاري يف الض

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل وقودها الناس واحلجارة قال هي حجارة من كربيت خلقها  - ٥٥٧٧
  اهللا يوم خلق السموات واألرض يف السماء الدنيا يعدها للكافرين 

  رواه احلاكم موقوفا وقال صحيح على شرط الشيخني 



اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن األرضني بني كل وعن عبد اهللا بن عمرو رضي  - ٥٥٧٨
أرض إىل اليت تليها مسرية مخسمائة سنة فالعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه يف مساء واحلوت على صخرة 

ليهم رحيا هتلك والصخرة بيد ملك والثانية مسجن الريح فلما أراد اهللا أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل ع
عادا قال يا رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور قال له اجلبار تبارك وتعاىل إذا تكفأ األرض ومن عليها 

ولكن أرسل عليهم بقدر خامت فهي اليت قال اهللا يف كتابه ما تذر من شيء أتت عليه إال جعلته كالرميم الذاريات 
فيها كربيت جهنم قالوا يا رسول اهللا أللنار كربيت قال نعم والذي نفسي والثالثة فيها حجار جهنم والرابعة  ٢٤

بيده إن فيها ألودية من كربيت لو أرسل فيها اجلبال الرواسي ملاعت واخلامسة فيها حيات جهنم إن أفواهها 
  كاألودية تلسع الكافر اللسعة فال يبقى منه حلم على وضم والسادسة فيها عقارب جهنم إن 

منها كالبغا تضرب الكافر ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم والسابعة سقر فيها إبليس مصفد باحلديد يد  أدىن عقرب
  أمامه ويد خلفه فإذا أراد اهللا أن يطلقه ملا يشاء من عباده أطلقه 

  رواه احلاكم وقال تفرد به أبو السمح وقد ذكرت عدالته بنص اإلمام حيىي بن معني واحلديث صحيح ومل خيرجاه 
  ال احلافظ أبو السمح هو دراج وقبله عبد اهللا بن عياش القتباين ويأيت الكالم عليهما ويف متنه نكارة واهللا أعلم ق

  قوله تكفأ األرض مهموز أي تقلبها 
والوضم بفتح الواو والضاد املعجمة مجيعا هو كل شيء يوضع عليه اللحم واملراد هنا أنه ال يبقى منه حلم إال سقط 

  عن موضعه 

  صل يف ذكر حياهتا وعقارهباف

عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف  - ٥٥٧٩
النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها سبعني خريفا وإن يف النار عقارب كأمثال 

  ة فيجد محوهتا أربعني سنة البغال املوكفة تلسع إحداهن اللسع
رواه أمحد والطرباين من طريق ابن هليعة عن دراج عنه ورواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم من طريق عمرو بن 

  احلارث عن دراج عنه وقال احلاكم صحيح اإلسناد 
البخايت وعن يزيد بن شجرة قال إن جلهنم جلبابا يف كل جب ساحال كساحل البحر فيه هوام وحيات ك - ٥٥٨٠

وعقارب كالبغال الذل فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل اخرجوا إىل الساحل فتأخذهم تلك اهلوام بشفاههم 
وجنوهبم وما شاء اهللا من ذلك فتكشطها فريجعون فيبادرون إىل معظم النريان ويسلط عليهم اجلرب حىت إن 

فيقول نعم فيقال له ذلك مبا كنت تؤذي  أحدهم ليحك جلده حىت يبدو العظم فيقال يا فالن هل يؤذيك هذا
  املؤمنني 

  رواه ابن أيب الدنيا 

  قال احلافظ ويزيد بن شجرة الرهاوي خمتلف يف صحبته واهللا أعلم 
قال زيدوا عقارب  ٨٨وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل زدناهم عذابا فوق العذاب النحل  - ٥٥٨١

  أنياهبا كالنخل الطوال 
  يعلى واحلاكم موقوفا وقال صحيح على شرط الشيخني  رواه أبو



  فصل يف شراب أهل النار

قال كعكر  ٦٤عن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله كاملهل الدخان  - ٥٥٨٢
  الزيت فإذا قرب إىل وجهه سقطت فروة وجهه فيه 

بن احلارث عن دراج عن أيب اهليثم وقال الترمذي ال  رواه أمحد والترمذي من طريق رشدين بن سعد عن عمرو
  نعرفه إال من حديث رشدين 

قال احلافظ قد رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم من حديث ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن دراج وقال 
  احلاكم صحيح اإلسناد 

احلميم ليصب على رؤوسهم فينفذ  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن - ٥٥٨٣
  احلميم حىت خيلص إىل جوفه فيسلت ما يف جوفه حىت ميرق من قدميه وهو الصهر مث يعاد كما كان 

  رواه الترمذي والبيهقي إال أنه قال فيخلص فينفذ اجلمجمة حىت خيلص إىل جوفه 
  ن غريب صحيح روياه من طريق أيب السمح وهو دراج عن ابن حجرية وقال الترمذي حديث حس
   ٥١احلميم هو املذكور يف القرآن يف قوله تعاىل وسقوا ماء محيما فقطع أمعاءهم حممد 

  وروي عن ابن عباس وغريه أن احلميم احلار الذي حيرق 
  وقال الضحاك احلميم يغلي منذ خلق اهللا السموات واألرض إىل يوم يسقونه ويصب على رؤوسهم 

  هم يف حياض النار فيسقونه وقيل غري ذلك وقيل هو ما جيتمع من دموع أعين
قال يقرب إىل فيه فيكرهه فإذا أدين منه شوى وجهه  ٧١يف قوله تعاىل ويسقى من ماء صديد يتجرعه إبراهيم 

  ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حىت خيرج من دبره قال اهللا عز و جل وسقوا ماء محيما 

نيب صلى اهللا عليه و سلم فقطع أمعاءهم ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن ال
رواه أمحد والترمذي وقال حديث غريب واحلاكم وقال صحيح على  ٩٢يشوي الوجوه بئس الشراب الكهف 

  شرط مسلم 
ق يهراق يف الدنيا وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن دلوا من غسا - ٥٥٨٥

  ألننت أهل الدنيا 
رواه الترمذي من حديث رشدين عن عمرو بن احلارث عن دراج عن أيب اهليثم وقال الترمذي إمنا نعرفه من حديث 

  رشدين 
  قال احلافظ رواه احلاكم وغريه من طريق ابن وهب عن عمرو بن احلارث به وقال احلاكم صحيح اإلسناد 

وقوله ال يذوقون فيها بردا وال شرابا  ٧٥لقرآن يف قوله تعاىل فليذوقوه محيم وغساق ص الغساق هو املذكور يف ا
   ٥٢ ٤٢إال محيما وغساقا النساء 

وقد اختلف يف معناه فقيل هو ما يسيل من بني جلد الكافر وحلمه قاله ابن عباس وقيل هو صديد أهل النار قاله 
يف جهنم تسيل إليها محة كل ذات محة من حية أو عقرب أو  إبراهيم وقتادة وعطية وعكرمة وقال كعب هو عني

غري ذلك فيستنقع فيؤتى باآلدمي فيغمس فيها غمسة واحدة فيخرج وقد سقط جلده وحلمه عن العظام ويتعلق 
جلده وحلمه يف عقبيه وكعبيه فيجر حلمه كما جير الرجل ثوبه وقال عبد اهللا بن عمرو الغساق القيح الغليظ لو أن 

  منه هتراق يف املغرب ألنتنت أهل املشرق ولو هتراق يف املشرق ألنتنت أهل املغرب وقيل غري ذلك قطرة 



وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن اخلمر  - ٥٥٨٦
  وقاطع الرحم ومصدق بالسحر وإن مات مدمن اخلمر سقاه اهللا جل وعال 

  ر الغوطة قيل وما هنر الغوطة قال هنر جيري من فروج املومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم من هن
  رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

  املومسات بضم امليم األوىل وكسر الثانية هن الزانيات 
ى اهللا عليه و سلم يقول من شرب اخلمر مل وعن أمساء بنت يزيد رضي اهللا عنها أهنا مسعت رسول اهللا صل - ٥٥٨٧

يرض اهللا عنه أربعني ليلة فإن مات مات كافرا فإن عاد كان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال قيل يا رسول 
  اهللا وما طينة اخلبال قال صديد أهل النار 

ول منه إال أنه قال من عاد يف رواه أمحد بإسناد حسن ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث عبد اهللا بن عمرو أط
  الرابعة كان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال يوم القيامة 

  قالوا يا رسول اهللا وما طينة اخلبال قال عصارة أهل النار 
وتقدم يف شرب اخلمر وتقدم أيضا فيه حديث أنس من فارق الدنيا وهو سكران دخل القرب سكران وبعث من قربه 

  ه إىل النار سكران فيه عني جيري منها القيح والدم هو طعامهم وشراهبم ما دامت السموات واألرض سكران وأمر ب

  فصل يف طعام أهل النار

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ هذه اآلية اتقوا اهللا حق تقاته وال  - ٥٥٨٨
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت يف فقال رس ٢٠١متوتن إال وأنتم مسلمون آل عمران 

  دار الدنيا ألفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف مبن يكون طعامه 
  رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه إال أنه قال 

  فكيف مبن ليس له طعام غريه 
  و أن قطرة من الزقوم قطرت يف حبار األرض ألفسدت واحلاكم إال أنه قال فيه فقال والذي نفسي بيده ل

  أو قال ألمرت على أهل األرض معايشهم فكيف مبن يكون طعامه 
  وقال صحيح على شرطهما وقال الترمذي حديث حسن صحيح وروي موقوفا على ابن عباس 

على أهل النار اجلوع وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلقى  - ٥٥٨٩
فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع ال يسمن وال يغين من جوع فيستغيثون فيغاثون 

بطعام ذي غصة فيذكرون أهنم جييزون الغصص يف الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم بكالليب 
دخلت بطوهنم قطعت ما يف بطوهنم فيقولون ادعوا خزنة جهنم  احلديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا

قال  ٠٥فيقولون أمل تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إال يف ضالل غافر 
 ٧٧قال فيجيبهم إنكم ماكثون الزخرف  ٧٧فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقض علينا ربك الزخرف 

  األعمش نبئت أن بني دعائهم وبني إجابة مالك إياهم ألف عام قال 
قال فيقولون ادعوا ربكم فال أحد خري من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالني ربنا أخرجنا 

ند قال فع ٨٠١قال فيجيبهم اخسؤوا فيها وال تكلمون املؤمنون  ٧٠١ ٦٠١منها فإن عدنا فإنا ظاملون املؤمنون 



  ذلك يئسوا من كل خري وعند ذلك يأخذون يف الزفري واحلسرة والويل 
رواه الترمذي والبيهقي كالمها عن قطبة بن عبد العزيز عن األعمش عن مشر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم 

هذا احلديث الدرداء عنه وقال الترمذي قال عبد اهللا بن عبد الرمحن والناس ال يرفعون هذا احلديث قال وإمنا روي 
  عن األعمش عن مشر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أيب الدرداء 

  قوله وليس مبرفوع وقطبة بن عبد العزيز ثقة عند أهل احلديث انتهى 
قال شوك يأخذ باحللق ال  ٣١وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل طعاما ذا غصة املزمل  - ٥٥٩٠

  يدخل وال خيرج 
  اه احلاكم موقوفا عن شبيب بن شيبة عن عكرمة عنه وقال صحيح اإلسناد رو

  فصل يف عظم أهل النار وقبحهم فيها

عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال لو أن رجال من أهل النار أخرج إىل الدنيا ملات أهل الدنيا  - ٥٥٩١
  من وحشة منظره وننت رحيه قال مث بكى عبد اهللا بكاء شديدا 

  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا ويف إسناده ابن هليعة 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما بني منكيب الكافر مسرية ثالثة أيام  - ٥٥٩٢

  للراكب املسرع 
  رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغريمها 

  املنكب جمتمع رأس الكتف والعضد 
 عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء وعنه رضي اهللا - ٥٥٩٣

  ومقعده من النار كما بني قديد ومكة وكثافة جسده اثنان وأربعون ذراعا بذراع اجلبار 
  رواه أمحد واللفظ له ومسلم ولفظه 

  قال ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسرية ثالث 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وفخذه مثل البيضاء والترمذي ولفظه قال رسو

  ومقعده من النار مسرية ثالث مثل الربذة 
  وقال حديث حسن غريب 

  قوله مثل الربذة يعين كما بني املدينة والربذة والبيضاء جبل انتهى 
بعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن جملسه من ويف رواية للترمذي قال إن غلظ جلد الكافر اثنان وأر - ٥٥٩٤

  جهنم ما بني مكة واملدينة 
وقال يف هذه حديث حسن غريب صحيح ورواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه قال جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا 

  بذراع اجلبار وضرسه مثل أحد ورواه احلاكم وصححه ولفظه وهو رواية ألمحد بإسناد جيد قال 

ر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعا وعضده مثل البيضاء وفخذه مثل ورقان ومقعده من ضرس الكاف
  النار ما بيين وبني الربذة 

  قال أبو هريرة وكان يقال بطنه مثل بطن إضم 



  اجلبار ملك باليمن له ذراع معروف املقدار كذا قال ابن حبان وغريه وقيل ملك بالعجم 
رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الكافر ليسحب لسانه  وعن ابن عمرو - ٥٥٩٥

  الفرسخ والفرسخني يتوطؤه الناس 
رواه الترمذي عن الفضل بن يزيد عن أيب املخارق عنه وقال هذا حديث إمنا نعرفه من هذا الوجه والفضل بن يزيد 

  ليس مبعروف انتهى  كويف قد روى عنه غري واحد من األئمة وأبو املخارق
  قال احلافظ رواه الفضل بن يزيد 

عن أيب العجالن قال مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاصي رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٥٥٩٦
  عليه و سلم إن الكافر ليجر لسانه فرسخني يوم القيامة يتوطؤه الناس 

ذي أبو املخارق ليس مبعروف وهم إمنا هو أبو العجالن احملاريب أخرجه البيهقي وغريه وهو الصواب وقول الترم
ذكره البخاري يف الكىن وقال أبو بكر مربع احلافظ ليس له عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبذا اإلسناد إال 

  هذا احلديث انتهى 
ار يف النار حىت إن بني شحمة وعنه أيضا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يعظم أهل الن - ٥٥٩٧

  أذن أحدهم إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام وإن غلظ جلده سبعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد 
  رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط وإسناده قريب من احلسن 

كل أناس بإمامهم  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل يوم ندعوا - ٥٥٩٨
قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه وميد له يف جسمه ستون ذراعا ويبيض وجهه وجيعل على رأسه  ١٧اإلسراء 

تاج من نور يتألأل فينطلق إىل أصحابه فريونه من بعيد فيقولون اللهم آتنا هبذا وبارك لنا يف هذا حىت يأتيهم فيقول 
  هلم أبشروا 

قال وأما الكافر فيسود وجهه وميد له يف جسمه ستون ذراعا يف صورة آدم ويلبس تاجا  لكل رجل منكم مثل هذا
  من نار فرياه أصحابه فيقولون نعوذ باهللا من شر هذا 

  اللهم ال تأتنا هبذا فيأتيهم فيقولون اللهم اخزه فيقول أبعدكم اهللا فإن لكل رجل منكم مثل هذا 
  ظ له وابن حبان يف صحيحه والبيهقي رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب واللف

وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مقعد الكافر يف النار مسرية ثالثة أيام  - ٥٥٩٩
  وكل ضرس مثل أحد وفخذه مثل ورقان وجلده سوى حلمه وعظامه أربعون ذراعا 

  ة رواه أمحد وأبو يعلى واحلاكم كلهم من رواية ابن هليع
وروى ابن ماجه من طريق عيسى بن املختار عن حممد بن أيب ليلى عن عطية العويف عن أيب سعيد عن  - ٥٦٠٠

النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن الكافر ليعظم حىت إن ضرسه ألعظم من أحد وفضيلة جسده على ضرسه 
  كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه 

  ضي اهللا عنهما أتدري ما سعة جهنم قلت ال وعن جماهد قال قال ابن عباس ر - ٥٦٠١
  قال أجل واهللا واهللا ما تدري إن بني شحمة أذن أحدهم وبني عاتقه مسرية سبعني خريفا جتري فيه أودية القيح والدم 

  قلت أهنار قال ال بل أودية 
  رواه أمحد بإسناد صحيح واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

قال  ٤٠١عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وهم فيها كاحلون املؤمنون وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه  - ٥٦٠٢



  تشويه النار فتقلص شفته العليا حىت تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حىت تضرب سرته 
  رواه أمحد والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب واحلاكم وقال صحيح اإلسناد 

ذه األمة من يعظم يف النار كما يعظم فيها الكفار فروى ابن ماجه قال احلافظ عبد العظيم وقد ورد أن من ه
واحلاكم وغريمها من حديث عبد اهللا بن قيس قال كنت عند أيب بردة ذات ليلة فدخل علينا احلارث بن أقيش 
اعته رضي اهللا عنه فحدثنا احلارث ليلتئذ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن من أميت من يدخل اجلنة بشف

  أكثر من مضر وإن من أميت من يعظم للنار حىت يكون أحد زواياها 
اللفظ البن ماجه وإسناده جيد وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم وتقدم لفظه فيمن مات له ثالثة من األوالد 

برزة قال  ورواه أمحد بإسناد جيد أيضا إال أنه قال عن عبد اهللا بن قيس قال مسعت احلارث بن أقيش حيدث أن أبا
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  فذكره كذا يف أصلي وأراه تصحيفا وصوابه مسعت احلارث بن أقيش حيدث أبا بردة كما يف ابن ماجه واهللا أعلم 
وعن أيب غسان الضيب قال قال أبو هريرة رضي اهللا عنه بظهر احلرية تعرف عبد اهللا بن جراش وإين  - ٥٦٠٣

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فخذه يف جهنم مثل أحد وضرسه مثل البيضاء  مسعت رسول
  قلت مل ذاك يا رسول اهللا قال كان عاقا بوالديه 

  رواه الطرباين بإسناد ال حيضرين 

  فصل يف تفاوهتم يف العذاب وذكر أهوهنم عذابا

و سلم قال إن أهون أهل النار عذابا رجل عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه  - ٥٦٠٤
  يف أمخص قدميه مجرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي املرجل بالقمقم 

رواه البخاري ومسلم ولفظه إن أهون أهل النار عذابا من له نعالن وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي 
  ا املرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه ألهوهنم عذاب

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل 
بنعلني من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب ومنهم من يف النار إىل كعبيه مع أجزاء العذاب ومنهم من يف 

   النار إىل ركبتيه مع أجزاء العذاب ومنهم من قد اغتمر
رواه أمحد والبزار ورواته رواة الصحيح وهو يف مسلم خمتصرا إن أدىن أهل النار عذابا منتعل بنعلني من نار يغلي 

  دماغه من حر نعليه 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن أدىن أهل النار عذابا الذي له  - ٥٦٠٦

  نعالن من نار يغلي منهما دماغه 
  رواه الطرباين بإسناد صحيح وابن حبان يف صحيحه 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب  - ٥٦٠٧
  وهو منتعل بنعلني يغلي منهما دماغه 

  رواه مسلم 
 عليه و سلم إن أدىن أهل النار عذابا وعن عبيد بن عمري رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ٥٦٠٨



لرجل عليه نعالن يغلي منهما دماغه كأنه مرجل مسامعه مجر وأضراسه مجر وأشفاره هلب النار وخترج أحشاء جنبيه 
  من قدميه وسائرهم كاحلب القليل يف املاء الكثري فهو يفور 

  رواه البزار مرسال بإسناد صحيح 
هللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال منهم من تأخذه النار إىل كعبيه وعن مسرة بن جندب رضي ا - ٥٦٠٩

ومنهم من تأخذه النار إىل ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إىل حجزته ومنهم من تأخذه النار إىل عنقه ومنهم من 
  تأخذه النار إىل ترقوته 

  رواه مسلم 
  من تأخذه إىل حجزته ومنهم من تأخذه إىل عنقه  ويف رواية له منهم من تأخذه النار إىل كعبيه ومنهم

  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن جهنم ملا سيق إليها أهلها  - ٥٦١٠

  تلقتهم فلفحتهم لفحة فلم تدع حلما على عظم إال ألقته على العرقوب 
  ا موقوفا عليه وهو أصح رواه الطرباين يف األوسط والبيهقي مرفوعا ورواه غريمه

قال جيمع بني  ١٤وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل فيؤخذ بالنواصي واألقدام الرمحن  - ٥٦١١
  رأسه ورجليه مث يقصف كما يقصف احلطب 

  رواه البيهقي موقوفا 
بدلناهم جلودا  وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قرأ هذه اآلية كلما نضجت جلودهم - ٥٦١٢

قال يا كعب أخربين عن تفسريها فإن صدقت صدقتك وإن كذبت رددت عليك  ٦٥غريها ليذوقوا العذاب النساء 
  فقال إن جلد ابن آدم حيرق وجيدد يف ساعة أو يف يوم مقدار ستة آالف مرة قال صدقت رواه البيهقي 

م بدلناهم جلودا غريها ليذوقوا العذاب وروي أيضا عن احلسن وهو البصري قال كلما نضجت جلوده - ٥٦١٣
  قال تأكلهم النار كل يوم سبعني ألف مرة كلما أكلتهم قيل هلم عودوا فيعودون كما كانوا 

وعن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ  - ٥٦١٤
م هل رأيت خريا قط هل مر بك نعيم قط فيقول ال واهللا يا رب ويؤتى بأشد يف النار صبغة مث يقال له يا ابن آد

الناس بؤسا يف الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ صبغة يف اجلنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك من 
  شدة قط فيقول ال واهللا يا رب ما مر يب بؤس قط وال رأيت شدة قط 

  رواه مسلم 
بن غفلة رضي اهللا عنه قال إذا أراد اهللا أن ينسى أهل النار جعل للرجل منهم صندوقا على  وعن سويد - ٥٦١٥

قدره من نار ال ينبض منه عرق إال فيه مسمار من نار مث تضرم فيه النار مث يقفل بقفل من نار مث جيعل ذلك 
ك الصندوق يف صندوق من نار مث الصندوق يف صندوق من نار مث يضرم بينهما نار مث يقفل بقفل من نار مث جيعل ذل

  يضرم بينهما نار مث يقفل مث يلقى أو يطرح يف النار فذلك قوله 
  من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل ذلك خيوف اهللا به عباده يا عباد فاتقون 

  ا غريه قال فما يرى أن يف النار أحد ٠٠١وذلك قوله هلم فيها زفري وهم فيها ال يسمعون األنبياء  ٦١الزمر 
  رواه البيهقي بإسناد حسن موقوفا ورواه أيضا بنحوه من حديث ابن مسعود بإسناد منقطع 



قال احلافظ سويد بن غفلة ولد يف العام الذي ولد فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو عام الفيل وقدم املدينة حني 
  هو ابن مخس وعشرين وقيل سبع وعشرين ومائة دفنوا النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يره وتويف يف زمن احلجاج و

  فصل يف بكائهم وشهيقهم

عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال إن أهل النار يدعون مالكا فال جييبهم أربعني عاما مث يقول  - ٥٦١٦
يا مث يقول اخسؤوا إنكم ماكثون مث يدعون رهبم فيقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون فال جييبهم مثل الدن

مث ييأس القوم فما هو إال الزفري والشهيق تشبه أصواهتم أصوات احلمري أوهلا شهيق  ٨٠١فيها وال تكلمون املؤمنون 
  وآخرها زفري 

  رواه الطرباين موقوفا ورواته حمتج هبم يف الصحيح واحلاكم وقال صحيح على شرطهما 
  الشهيق يف الصدر 

  فارس الشهيق ضد الزفري ألن الشهيق رد النفس والزفري إخراج النفس  والزفري يف احللق وقال ابن
وروى البيهقي عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله هلم فيها زفري وشهيق  - ٥٦١٧

  قال صوت شديد وصوت ضعيف 
الك ليقض علينا ربك قال إنكم قال احلافظ وتقدم حديث أيب الدرداء وفيه فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا م

   ٧٧ماكثون الزخرف 
  قال األعمش نبئت أن بني دعائهم وبني إجابة مالك هلم ألف عام 

قال فيقولون ادعوا ربكم فال أحد خري من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالني ربنا أخرجنا 
  جيبهم قال في ٧٠١ ٦٠١منها فإن عدنا فإنا ظاملون املؤمنون 

   ٨٠١اخسؤوا فيها وال تكلمون املؤ 
  قال فعند ذلك يئسوا من كل خري وعند ذلك يأخذون يف الزفري والشهيق والويل 

  رواه الترمذي 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرسل البكاء على أهل النار  - ٥٦١٨

  ن الدم حىت يصري يف وجوههم كهيئة األخدود لو أرسلت فيها السفن جلرت فيبكون حىت تنقطع الدموع مث يبكو
رواه ابن ماجه وأبو يعلى ولفظه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن مل تبكوا 

ع الدموع فيسيل يعين فتباكوا فإن أهل النار يبكون يف النار حىت تسيل دموعهم يف خدودهم كأهنا جداول حىت تنقط
  الدم فيقرح العيون 

  ويف إسنادمها يزيد الرقاشي وبقية رواة ابن ماجه ثقات احتج هبم البخاري ومسلم 
ورواه احلاكم خمتصرا عن عبد اهللا بن قيس مرفوعا قال إن أهل النار ليبكون حىت لو أجريت السفن يف دموعهم 

  جلرت وإهنم ليبكون الدم مكان الدمع 
  ح اإلسناد وقال صحي

  األخدود بالضم هو الشق العظيم يف األرض 
  الترغيب يف اجلنة ونعيمها ويشتمل على فصول  - ٣



عن أيب بكرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من قتل نفسا معاهدة بغري حقها مل  - ٥٦١٩
  يرح رائحة اجلنة فإن ريح اجلنة ليوجد من مسرية مائة عام 

  رواية وإن لرحيها ليوجد من مسرية مخسمائة عام ويف 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

وعن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ريح اجلنة يوجد من مسرية ألف عام  - ٥٦٢٠
  واهللا ال جيدها عاق وال قاطع رحم 

ه ذكر رائحة اجلنة يف أماكن متفرقة من هذا الكتاب مل رواه الطرباين من رواية جابر اجلعفي وتقدم غري ما حديث في
  نعدها 
عن علي رضي اهللا عنه أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن هذه اآلية يوم حنشر املتقني إىل  - ٥٦٢١

  إىل  ٥٨الرمحن وفدا مرمي 

  فصل يف صفة دخول أهل اجلنة اجلنة وغري ذلك

فد إال ركب قال النيب صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده إهنم إذا خرجوا آخرها قال قلت يا رسول اهللا ما الو
من قبورهم استقبلوا بنوق بيض هلا أجنحة عليها رحال الذهب شرك نعاهلم نور يتألأل كل خطوة منها مثل مد 

اجلنة ينبع من  البصر وينتهون إىل باب اجلنة فإذا حلقة من ياقوتة محراء على صفائح الذهب وإذا شجرة على باب
أصلها عينان فإذا شربوا من أحدمها جرت يف وجوههم بنضرة النعيم وإذا توضؤوا من األخرى مل تشعث أشعارهم 

أبدا فيضربون احللقة بالصفيحة فلو مسعت طنني احللقة يا علي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها 
 عز و جل عرفه نفسه خلر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء العجلة فتبعث قيمها فيفتح له الباب فلوال أن اهللا

فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقفو أثره فيأيت زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من اخليمة فتعانقه 
عن أبدا وتقول أنت حيب وأنا حبك وأنا الراضية فال أسخط أبدا وأنا الناعمة بال أبأس أبدا وأنا اخلالدة فال أظ

فيدخل بيتا من أساسه إىل سقفه مائة ألف ذراع مبين على جندل اللؤلؤ والياقوت طرائق خضر وطرائق صفر ما 
منها طريقة تشاكل صاحبتها فيأيت األريكة فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشا على كل فراش سبعون زوجة 

قضي مجاعهن يف مقدار ليلة جتري من حتتهم أهنار على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن احللل ي
مطردة أهنار من ماء غري آسن صاف ليس فيه كدر وأهنار من عسل مصفى مل خيرج من بطون النحل وأهنار من مخر 

لذة للشاربني مل تعصره الرجال بأقدامها وأهنار من لنب مل يتغري طعمه مل خيرج من بطون املاشية فإذا اشتهوا الطعام 
م طري بيض فترفع أجنحتها فيأكلون من جنوهبا من أي األلوان شاؤوا مث تطري فتذهب وفيها مثار متدلية إذا جاءهت

اشتهوها انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاؤوا إن شاء قائما وإن شاء متكئا وذلك قوله وجىن اجلنتني 
  وبني أيديهم خدم كاللؤلؤ  ٤٥دان الرمحن 

دنيا يف كتاب صفة اجلنة عن احلارث وهو األعور عن علي مرفوعا هكذا ورواه ابن أيب الدنيا أيضا رواه ابن أيب ال
  والبيهقي وغريمها عن 

  عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا عليه بنحوه وهو أصح وأشهر 
ا وجدوا عنده ولفظ ابن أيب الدنيا قال يساق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا حىت إذا انتهوا إىل باب من أبواهب



شجرة خيرج من حتت ساقها عينان جتريان فعمدوا إىل إحدامها كأمنا أمروا هبا فشربوا منها فأذهبت ما يف بطوهنم من 
أذى أو قذى أو بأس مث عمدوا إىل األخرى فتطهروا منها فجرت عليهم بنضرة النعيم فلن تتغري أبشارهم تغريا 

ا بالدهان مث انتهوا إىل خزنة اجلنة فقالوا سالم عليكم طبتم فادخلوها بعدها أبدا ولن تشعث أشعارهم كأمنا دهنو
قال مث تلقاهم أو يلقاهم الولدان يطيفون هبم كما يطيف ولدان أهل الدنيا باحلميم يقدم من  ٣٧خالدين الزمر 

أزواجه من احلور  غيبته فيقولون أبشر مبا أعد اهللا لك من الكرامة قال مث ينطلق غالم من أولئك الولدان إىل بعض
العني فيقول قد جاء فالن بامسه الذي يدعى به يف الدنيا فتقول أنت رأيته فيقول أنا رأيته وهو ذا بإثري فيستخف 
إحداهن الفرح حىت تقوم على أسكفة باهبا فإذا انتهى إىل منزله نظر إىل أي شيء أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ 

ل لون مث رفع رأسه فنظر إىل سقفه فإذا مثل الربق لوال أن اهللا قدر له األمل فوقه صرح أخضر وأصفر وأمحر ومن ك
 ٦١ ٤١أن يذهب ببصره مث طأطأ رأسه فنظر إىل أزواجه وأكواب موضوعة ومنارق مصفوفة وزرايب مبثوثة الغاشية 

 ٣٤أن هدانا اهللا األعراف  فنظروا إىل تلك النعمة مث اتكئوا وقالوا احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال
  اآلية مث ينادي مناد حتيون فال متوتون أبدا وتقيمون فال تظعنون أبدا وتصحون أراه قال فال مترضون أبدا 

  اجلندل احلجر 
  اآلسن مبد اهلمزة وكسر السني املهملة هو املتغري 

  احلميم القريب 
  ذا كان له خرطوم فهو إبريق األكواب مجع كوب وهو كوز ال عروة له وقيل ال خرطوم له فإ

  النمارق الوسائد واحدها منرقة 
  الزرايب البسط الفاخرة واحدها زربية 

  وعن خالد بن عمري قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي اهللا عنه فحمد اهللا وأثىن  - ٥٦٢٢

إلناء يصطبها صاحبها عليه مث قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ومل يبق منها إال صبابة كصبابة ا
وإنكم منتقلون منها إىل دار ال زوال هلا فانتقلوا خبري ما حيضرنكم ولقد ذكر لنا أن مصراعني من مصاريع اجلنة 

  بينهما مسرية أربعني سنة وليأتني عليه يوم وهو كظيط من الزحام 
  رواه مسلم هكذا موقوفا وتقدم بتمامه يف الزهد 

يث أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خمتصرا قال ما بني ورواه أمحد وأبو يعلى من حد
  مصراعني يف اجلنة كمسرية أربعني سنة 

  ويف إسناده اضطراب 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال والذي نفس حممد بيده إن ما بني  - ٥٦٢٣

  كة وهجر وهجر ومكة مصراعني من مصاريع اجلنة لكما بني م
  رواه البخاري ومسلم يف حديث وابن ماجه خمتصرا إال أنه قال لكما بني مكة وهجر أو كما بني مكة وبصرى 

وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليدخلن اجلنة من أميت  - ٥٦٢٤
ض ال يدخل أوهلم حىت يدخل آخرهم وجوههم على سبعون ألفا أو سبعمائة ألف متماسكون آخذ بعضهم ببع

  صورة القمر ليلة البدر 
  رواه البخاري ومسلم 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أول زمرة يدخلون اجلنة على  - ٥٦٢٥



 يبولون وال يتغوطون وال صورة القمر ليلة البدر والذين يلوهنم على أشد كوكب دري يف السماء إضاءة ال
ميتخطون وال يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم املسك وجمامرهم األلوة أزواجهم احلور العني أخالقهم على خلق 

  رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا يف السماء 
ة القمر ليلة ويف رواية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول زمرة تلج اجلنة صورهم على صور - ٥٦٢٦

البدر ال يبصقون فيها وال ميتخطون وال يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة وجمامرهم األلوة 
  ورشحهم املسك لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ 

  سوقهما من وراء اللحم من احلسن ال اختالف بينهم وال تباغض قلوهبم قلب واحد يسبحون اهللا بكرة وعشيا 
  اه البخاري ومسلم واللفظ هلما والترمذي وابن ماجه رو

ويف رواية ملسلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أول زمرة يدخلون اجلنة من أميت على صورة القمر  - ٥٦٢٧
ليلة البدر مث الذين يلوهنم على أشد جنم يف السماء إضاءة مث هم بعد ذلك منازل فذكر احلديث وقال قال ابن أيب 

  بة على خلق رجل يعين بضم اخلاء شي
  وقال أبو كريب على خلق يعين بفتحها 

  األلوة بفتح اهلمزة وضمها وبضم الالم وتشديد الواو وفتحها من أمساء العود الذي يتبخر به 
  قال األصمعي أراها كلمة فارسية عربت 

يدخل أهل اجلنة اجلنة جردا مردا  وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال - ٥٦٢٨
  مكحلني بين ثالث وثالثني 

رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه أيضا من حديث أيب هريرة وقال غريب ولفظه قال رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم أهل اجلنة جرد مرد كحل ال يفىن شباهبم وال تبلى ثياهبم 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدخل أهل اجلنة اجلنة جردا وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه  - ٥٦٢٩
  مردا بيضا جعادا مكحلني أبناء ثالث وثالثني وهم على خلق آدم ستون ذراعا يف عرض سبعة أذرع 

  رواه أمحد وابن أيب الدنيا والطرباين والبيهقي كلهم من رواية علي بن زيد بن جدعان عن ابن املسيب عنه 
وعن املقدام رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من أحد ميوت سقطا وال هرما  - ٥٦٣٠

وإمنا الناس فيما بني ذلك إال بعث ابن ثالث وثالثني سنة فإن كان من أهل اجلنة كان على مسحة آدم وصورة 
  يوسف وقلب أيوب 

  هقي بإسناد حسن ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كاجلبال رواه البي

  فصل فيما ألدىن أهل اجلنة فيها

وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن موسى عليه السالم سأل ربه ما  - ٥٦٣١
أدىن أهل اجلنة منزلة فقال رجل جييء بعد ما دخل أهل اجلنة اجلنة فيقال له ادخل اجلنة فيقول رب كيف وقد نزل 

نازهلم وأخذوا أخذاهتم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول الناس م
له لك ذلك ومثله ومثله ومثله فقال يف اخلامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك 

ت كرامتهم بيدي وختمت ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعالهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرس



  عليها فلم تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلب بشر 
  رواه مسلم 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أدىن أهل اجلنة منزلة  - ٥٦٣٢
ين من هذه الشجرة أكون يف رجل صرف اهللا وجهه عن النار قبل اجلنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قرب

  ظلها 
  فذكر احلديث يف دخوله اجلنة ومتنيه إىل أن قال يف آخره 

  إذا انقطعت به األماين قال اهللا هو لك وعشرة أمثاله 
  قال مث يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من احلور العني فيقوالن احلمد هللا الذي أحياك لنا وأحيانا لك 

  ما أعطيت  قال فيقول ما أعطي أحد مثل
  رواه مسلم 

ورواه أمحد عن أيب سعيد و أيب هريرة رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال آخر  - ٥٦٣٣
  رجلني خيرجان من النار يقول اهللا عز و جل ألحدمها يا ابن آدم ما أعددت هلذا اليوم هل عملت خريا قط 

ول اهللا عز و جل سل ومتنه فيسأل ويتمىن مقدار ثالثة أيام من أيام فذكر احلديث بطوله إىل أن قال يف آخره فيق
  الدنيا ويلقنه اهللا ما ال علم له به فيسأل ويتمىن فإذا فرغ قال لك ما سألت 

  قال أبو سعيد ومثله معه 
  قال أبو هريرة وعشرة أمثاله معه فقال أحدمها لصاحبه حدث مبا مسعت وأحدث مبا مسعت 

 الصحيح إال علي بن زيد وهو يف البخاري بنحوه إال أن أبا هريرة قال ومثله وقال أبو سعيد ورواته حمتج هبم يف
  وعشرة أمثاله على العكس وتقدم 

وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال إن آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة رجل مر به ربه عز و جل فقال له  - ٥٦٣٤
  قيت يل شيئا قال نعم لك مثل ما طلعت عليه الشمس أو غربت قم فادخل اجلنة فأقبل عليه عابسا فقال وهل أب

  رواه الطرباين بإسناد جيد وليس يف أصلي رفعه وأرى الكاتب أسقط منه ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وعن عبد اهللا بن مسعود أيضا رضي اهللا عنه عن النيب قال جيمع اهللا عز و جل األولني واآلخرين مليقات  - ٥٦٣٥

  معلوم قياما أربعني سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء يوم 
فذكر احلديث إىل أن قال مث يقول يعين الرب تبارك وتعاىل ارفعوا رؤوسكم فريفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على 
 قدر أعماهلم فمنهم من يعطى نوره مثل اجلبل العظيم يسعى بني يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم
من يعطى مثل النخلة بيده ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حىت يكون آخرهم رجال يعطى نوره على إهبام قدميه 

يضيء مرة ويطفأ مرة فإذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفىء قام فيمرون على قدر نورهم منهم من مير كطرفة العني 
الكوكب ومنهم من مير كالريح ومنهم  ومنهم من مير كالربق ومنهم من مير كالسحاب ومنهم من مير كانقضاض

من مير كشد الفرس ومنهم من مير كشد الرجل حىت مير الذي يعطى نوره على ظهر قدميه حيبو على وجهه ويديه 
ورجليه ختر يد وتعلق يد وختر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فال يزال كذلك حىت خيلص فإذا خلص وقف 

طاين ما مل يعط أحدا إذ جناين منها بعد إذ رأيتها قال فينطلق به إىل غدير عند باب اجلنة عليها فقال احلمد هللا الذي أع
فيغتسل فيعود إليه ريح أهل اجلنة وألواهنم فريى ما يف اجلنة من خلل الباب فيقول رب أدخلين اجلنة فيقول له 

حسيسها قال فيدخل اجلنة ويرى أو  أتسأل اجلنة وقد جنيتك من النار فيقول رب جعل بيين وبينها حجابا ال أمسع



يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حلم فيقول رب أعطين ذلك املنزل فيقول له لعلك إن أعطيتكه تسأل 
غريه فيقول ال وعزتك ال أسألك غريه وأي منزل أحسن منه فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزال كأن ما هو فيه 

  لك إليه حلم قال رب أعطين ذ

املنزل فيقول اهللا تبارك وتعاىل له فلعلك إن أعطيتكه تسأل غريه فيقول ال وعزتك يا رب وأي منزل أحسن منه 
فيعطاه فينزله مث يسكت فيقول هللا جل ذكره ما لك ال تسأل فيقول رب قد سألتك حىت ستحييتك وأقسمت حىت 

ذ خلقتها إىل يوم أفنيتها وعشرة أضعافه فيقول ستحييتك فيقول اهللا جل ذكره أمل ترض أن أعطيك مثل الدنيا من
أهتزأ يب وأنت رب العزة فيضحك الرب تبارك وتعاىل من قوله قال فرأيت عبد اهللا بن مسعود إذا بلغ هذا املكان 

من هذا احلديث ضحك حىت تبدو أضراسه قال فيقول الرب جل ذكره ال ولكين على ذلك قادر سل فيقول أحلقين 
ق بالناس فينطلق يرمل يف اجلنة حىت إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقال له بالناس فيقول احل

  رفع رأسك ما لك فيقول رأيت ريب أو تراءى يل ريب فيقال إمنا هو منزل من منازلك 
ا خازن من خزانك قال مث يلقى رجال فيتهيأ للسجود له فيقال له مه فيقول رأيت أنك ملك من املالئكة فيقول إمنا أن

  وعبد من عبيدك حتت يدي ألف قهرمان على ما أنا عليه 
قال فينطلق أمامه حىت يفتح له القصر قال وهو من درة جموفة سقائفها وأبواهبا وأغالقها ومفاتيحها منها تستقبله 

فضي إىل جوهرة خضراء مبطنة حبمراء فيها سبعون بابا كل باب يفضي إىل جوهرة خضراء مبطنة كل جوهرة ت
جوهرة على غري لون األخرى يف كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى 
مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآته وكبده مرآهتا إذا أعرض عنها إعراضة زدادت يف عينه سبعني ضعفا فيقال 

ال فقال عمر أال تسمع ما حيدثنا بن أم عبد يا له شرف فيشرف فيقال له ملكك مسرية مائة عام ينفذه بصرك ق
كعب عن أدىن أهل اجلنة منزال فكيف أعالهم قال يا أمري املؤمنني ما ال عني رأت وال أذن مسعت إن اهللا جل ذكره 
خلق دارا جعل فيها ما شاء من األزواج والثمرات واألشربة مث أطبقها فلم يرها أحد من خلقه ال جربيل وال غريه 

قال وخلق  ٧١الئكة مث قرأ كعب فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون السجدة من امل
دون ذلك جنتني وزينهما مبا شاء وأرامها من شاء من خلقه مث قال من كان كتابه يف عليني نزل يف تلك الدار اليت مل 

ه فال تبقى خيمة من خيم اجلنة إال دخلها من ضوء يرها أحد حىت إن الرجل من أهل عليني ليخرج فيسري يف ملك
وجهه فيستبشرون برحيه فيقولون واها هلذا الريح هذا ريح رجل من أهل عليني قد خرج يسري يف ملكه قال وحيك 

  يا كعب إن هذه القلوب قد سترسلت فاقبضها فقال 

لركبتيه حىت إن إبراهيم خليل اهللا ليقول كعب إن جلهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب وال نيب مرسل إال خر 
  رب نفسي نفسي حىت لو كان لك عمل سبعني نبيا إىل عملك لظننت أن ال تنجو 

رواه ابن أيب الدنيا والطرباين واحلاكم هكذا عن ابن مسعود مرفوعا وآخره من قوله إن اهللا جل ذكره خلق دارا إىل 
واللفظ له وقال احلاكم صحيح اإلسناد وهو يف مسلم بنحوه  آخره موقوفا على كعب وأحد طرق الطرباين صحيح

  باختصار عنه 
وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أال أخربكم  - ٥٦٣٦

مرحبا بسيدنا  بأسفل أهل اجلنة درجة قالوا بلى يا رسول اهللا قال رجل يدخل من باب اجلنة فيتلقاه غلمانه فيقولون
قد آن لك أن تزورنا قال فتمد له الزرايب أربعني سنة مث ينظر عن ميينه ومشاله فريى اجلنان فيقول ملن ما ههنا فيقال 



لك حىت إذا انتهى رفعت له ياقوتة محراء أو زبرجدة خضراء هلا سبعون شعبا يف كل شعب سبعون غرفة يف كل 
قى حىت إذا انتهى إىل سرير ملكه اتكأ عليه سعته ميل يف ميل له فيه قصور غرفة سبعون بابا فيقال اقرأ وارقه فري

فيسعى إليه بسبعني صحفة من ذهب ليس فيها صحفة فيها من لون أختها جيد لذة آخرها كما جيد لذة أوهلا مث 
مث ينظر فإذا  يسعى إليه بألوان األشربة فيشرب منها ما اشتهى مث يقول الغلمان اتركوه وأزواجه فينطلق الغلمان

حوراء من احلور العني جالسة على سرير ملكها عليها سبعون حلة ليس منها حلة من لون صاحبتها فريى مخ ساقها 
من وراء اللحم والدم والعظم والكسوة فوق ذلك فينظر إليها فيقول من أنت فتقول أنا من احلور العني من الاليت 

بصره عنها مث يرفع بصره إىل الغرفة فإذا أخرى أمجل منها فتقول ما آن خبئن لك فينظر إليها أربعني سنة ال يصرف 
لك أن يكون لنا منك نصيب فريتقي إليها أربعني سنة ال يصرف بصره عنها مث إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا 

هللوين فيتجاوبون أن ال نعيم أفضل منه جتلى هلم الرب تبارك امسه فينظرون إىل وجه الرمحن فيقول يا أهل اجلنة 
  بتهليل الرمحن مث يقول يا داود قم فمجدين كما كنت متجدين يف الدنيا قال فيمجد داود ربه عز و جل 

  رواه ابن أيب الدنيا ويف إسناده من ال أعرفه اآلن 
  وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أدىن أهل  - ٥٦٣٧

زلة ملن ينظر إىل جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسرية ألف سنة وأكرمهم على اهللا من ينظر إىل اجلنة من
   ٣٢ ٢٢وجهه غدوة وعشيا مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة القيامة 

إن أدىن أهل اجلنة منزلة لينظر يف ملكه ألفي  رواه الترمذي وأبو يعلى والطرباين والبيهقي ورواه أمحد خمتصرا قال
  سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر إىل أزواجه وخدمه 

  زاد البيهقي على هذا يف لفظ له وإن أفضلهم منزلة ملن ينظر إىل اهللا عز و جل يف وجهه يف كل يوم مرتني 
ر قال إن أدىن أهل اجلنة منزلة لرجل له وروى ابن أيب الدنيا عن األعمش عن ثوير قال أراه عن ابن عم - ٥٦٣٨

ألف قصر بني كل قصرين مسرية سنة يرى أقصاها كما يرى أدناها يف كل قصر من احلور العني والرياحني والوالدن 
  ما يدعو بشيء إال أيت به 

  رواه هكذا موقوفا 
سلم أدىن أهل اجلنة الذي له وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٥٦٣٩

  مثانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بني اجلابية إىل صنعاء 
  رواه الترمذي وقال حديث غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين بن سعد يعين عن عمرو بن احلارث عن دراج 

من حديث ابن وهب وهو أحد األعالم الثقات األثبات عن عمرو بن قال احلافظ قد رواه ابن حبان يف صحيحه 
  احلارث عن دراج 

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أسفل أهل اجلنة أمجعني  - ٥٦٤٠
ة يف كل درجة ملن يقوم على رأسه عشرة آالف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب واألخرى من فض

واحدة لون ليس يف األخرى مثله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أوهلا جتد آلخرها من الطيب واللذة مثل الذي 
  جيد ألوهلا مث يكون ذلك ريح املسك األذفر ال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون إخوانا على سرر متقابلني 

  ات رواه ابن أيب الدنيا والطرباين واللفظ له ورواته ثق



وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إن أدىن أهل اجلنة منزلة وليس فيهم دين من يغدو عليه كل يوم ويروح مخسة 
  عشر ألف خادم ليس منهم خادم إال ومعه طرفة ليست مع صاحبه 

  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 
 أهل اجلنة الذي له مثانون ألف خادم قال احلافظ وال منافاة بني هذه األحاديث ألنه قال يف حديث أيب سعيد أدىن

وقال يف حديث أنس من يقوم على رأسه عشرة آالف خادم ويف حديث أيب هريرة من يغدو عليه ويروح مخسة 
  عشر ألف خادم 

فيجوز أن يكون له مثانون ألف خادم يقوم على رأسه منهم عشرة آالف ويغدو عليه منهم كل يوم مخسة عشر ألفا 
  لم واهللا سبحانه أع

وروى البيهقي من حديث حيىي بن أيب طالب حدثنا عبد الوهاب أنبأنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن  - ٥٦٤٢
أيب أيوب عن عبد اهللا بن عمرو قال إن أدىن أهل اجلنة منزلة من يسعى عليه ألف خادم كل خادم على عمل ليس 

   ٩١منثورا اإلنسان عليه صاحبه قال وتال هذه اآلية إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا 

  فصل يف درجات اجلنة وغرفها

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أهل اجلنة ليتراءون أهل  - ٥٦٤٣
الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق واملغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا 

  تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني رسول اهللا 
  رواه البخاري ومسلم 

  ويف رواية هلما كما تراءون الكوكب الغارب بتقدمي الراء على الباء 
لكوكب الشرقي أو ورواه الترمذي من حديث أيب هريرة بنحوه وصححه إال أنه قال إن أهل اجلنة ليتراءون ا

الكوكب الغريب الغارب يف األفق أو الطالع يف تفاضل الدرجات احلديث ويف بعض النسخ والكوكب الغريب أو 
  الغارب على الشك 

  الغابر بالغني املعجمة والباء املوحدة املراد به هنا هو الذاهب الذي تدىل للغروب 
لى اهللا عليه و سلم قال إن أهل اجلنة ليتراءون يف اجلنة وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ص - ٥٦٤٤

كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب يف األفق الطالع يف تفاضل الدرجات قالوا يا رسول اهللا أولئك 
  النبيون قال بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني 

  رواه أمحد ورواته حمتج هبم يف الصحيح 
  وتقديره كما يرون الكوكب الطالع الدري الغارب 

  ورواه الترمذي وتقدم لفظه 
وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أحدثكم بغرف  - ٥٦٤٥

يرى ظاهرها من  اجلنة قال قلت بلى يا رسول اهللا بأبينا أنت وأمنا قال إن يف اجلنة غرفا من أصناف اجلوهر كله
  باطنها وباطنها من ظاهرها فيها من النعيم واللذات والشرف ما ال عني رأت وال أذن مسعت 

  قال قلت ملن هذه الغرف قال ملن أفشى السالم وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام احلديث 



  دين األولني يقوى بعضه ببعض واهللا أعلم رواه البيهقي مث قال وهذا اإلسناد غري قوي إال أنه مع اإلسنا
قال احلافظ تقدم من هذا النوع غري ما حديث صحيح يف قيام الليل وإطعام الطعام وغري ذلك من حديث أيب مالك 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها اهللا ملن أطعم 
  السالم وصلى بالليل والناس نيام  الطعام وأفشى

  وحديث عبد اهللا بن عمرو بنحوه 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا  - ٥٦٤٦

  للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض 
  رواه البخاري 

 هريرة رضي اهللا عنه أيضا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اجلنة مائة درجة ما بني وعن أيب - ٥٦٤٧
  كل درجتني مائة عام 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب والطرباين يف األوسط إال أنه قال ما بني كل درجتني مسرية مخسمائة عام 

  فصل يف بناء اجلنة وتراهبا وحصبائها وغري ذلك

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قلنا يا رسول اهللا حدثنا عن اجلنة ما بناؤها قال لبنة ذهب ولبنة فضة  - ٥٦٤٨
ومالطها املسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراهبا الزعفران من يدخلها ينعم وال يبأس وخيلد ال ميوت ال تبلى 

  ثيابه وال يفىن شبابه احلديث 
  ترمذي والبزار والطرباين يف األوسط وابن حبان يف صحيحه وهو قطعة من حديث عندهم رواه أمحد واللفظ له وال

وروى ابن أيب الدنيا عن أيب هريرة موقوفا قال حائط اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ودرجها الياقوت واللؤلؤ 
  قال وكنا حندث أن رضراض أهنارها اللؤلؤ وتراهبا الزعفران 

  بضادين معجمتني الرضراض بفتح الراء و
  واحلصباء ممدود مبعىن واحد وهو احلصى قيل الرضراض صغارها 

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اجلنة فقال من يدخل  - ٥٦٤٩
ا بناؤها قال لبنة من اجلنة حيىي فيها ال ميوت وينعم فيها ال يبأس ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه قيل يا رسول اهللا م

  ذهب ولبنة من فضة ومالطها املسك وتراهبا الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت 
  رواه ابن أيب الدنيا والطرباين وإسناده حسن مبا قبله 

املالط بكسر امليم هو الطني الذي جيعل بني سايف البناء يعين أن الطني الذي جيعل بني لنب الذهب والفضة ويف احلائط 
  مسك 
وعن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال خلق اهللا تبارك وتعاىل اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ومالطها  - ٥٦٥٠

املسك وقال هلا تكلمي فقالت قد أفلح املؤمنون فقالت املالئكة طوىب لك منزل امللوك رواه الطرباين والبزار واللفظ 
عدي بن الفضل يعين عن اجلريري عن أيب نضرة عنه وعدي بن له مرفوعا وموقوفا وقال ال نعلم أحدا رفعه إال 

  الفضل ليس باحلافظ وهو شيخ بصري انتهى 



قال احلافظ قد تابع عدي بن الفضل على رفعه وهب بن خالد عن اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد ولفظه قال 
بنة من ذهب ولبنة من فضة مث شقق فيها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا عز و جل أحاط حائط اجلنة ل

  األهنار وغرس فيها األشجار فلما نظرت املالئكة إىل حسنها قالت طوىب لك منازل امللوك 
  أخرجه البيهقي وغريه ولكن وقفه هو األصح املشهور واهللا أعلم 

 جنة عدن بيده ودىل وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلق اهللا - ٥٦٥١
  فيها مثارها وشق فيها أهنارها مث نظر إليها فقال هلا تكلمي فقالت قد أفلح املؤمنون فقال وعزيت ال جياورين فيك خبيل 
رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسنادين أحدمها جيد ورواه ابن أيب الدنيا من حديث أنس أطول منه ولفظه قال 

عليه و سلم خلق اهللا جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة محراء ولبنة من زبرجدة رسول اهللا صلى اهللا 
خضراء ومالطها مسك حشيشها الزعفران حصباؤها اللؤلؤ تراهبا العنرب مث قال هلا انطقي قالت قد أفلح املؤمنون 

 صلى اهللا عليه و سلم ومن يوق شح نفسه فقال اهللا عز و جل وعزيت وجاليل ال جياورين فيك خبيل مث تال رسول اهللا
   ٦١والتغابن  ٩فأولئك هم املفلحون احلشر 

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أرض اجلنة بيضاء عرصتها  - ٥٦٥٢
ناهم وآخرهم صخور الكافور وقد أحاط به املسك مثل كثبان الرمل أهنار مطردة فيجتمع فيها أهل اجلنة أد

فيتعارفون فيبعث اهللا ريح الرمحة فتهيج عليهم ريح املسك فريجع الرجل إىل زوجته وقد ازداد حسنا وطيبا فتقول 
  له لقد خرجت من عندي وأنا بك معجبة وأنا بك اآلن أشد إعجابا 

  رواه ابن أيب الدنيا 
عليه و سلم إن يف اجلنة مراغا من مسك  وعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ٥٦٥٣

  مثل مراغ دوابكم يف الدنيا 
  رواه الطرباين بإسناد جيد 

وعن كريب أنه مسع أسامة بن زيد رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال هل  - ٥٦٥٤
قصر مشيد وهنر مطرد ومثرة نضيجة مشمر للجنة فإن اجلنة ال حظر هلا هي ورب الكعبة نور يتألألورحيانة هتتز و

  وزوجة حسناء مجيلة وحلل كثرية ومقام يف أبد يف دار 
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لشريف: كتاب  احلديث ا لترهيب من  لترغيب وا   ا
بو حممد: املؤلف  ملنذري أ لقوي ا ا عبد  بن  لعظيم  ا  عبد 

  

سليمة وفاكهة وخضرة وحربة ونعمة يف حملة عالية هبية قالوا نعم يا رسول اهللا حنن املشمرون هلا قال قولوا إن شاء 
  اهللا فقال القوم إن شاء اهللا 
ا والبزار وابن حبان يف صحيحه والبيهقي كلهم من رواية حممد بن مهاجر عن رواه ابن ماجه وابن أيب الدني

الضحاك املغافري عن سليمان بن موسى عنه ورواه ابن أيب الدنيا أيضا خمتصرا قال عن حممد بن مهاجر األنصاري 
النيب صلى اهللا  حدثين سليمان بن موسى كذا يف أصول معتمدة مل يذكر فيه الضحاك وقال البزار ال نعلم رواه عن

عليه و سلم إال أسامة وال نعلم له طريقا عن أسامة إال هذه الطريق وال نعلم رواه عن الضحاك إال هذا الرجل حممد 
  بن مهاجر 

قال احلافظ عبد العظيم حممد بن مهاجر وهو األنصاري ثقة احتج به مسلم وغريه والضحاك مل خيرج له من 
ماجه ومل أقف فيه على جرح وال تعديل لغري ابن حبان بل هو يف عداد اجملهولني أصحاب الكتب الستة أحد غري ابن 

  وسليمان بن موسى هو األشدق يأيت ذكره 

  فصل يف خيام اجلنة وغرفها وغري ذلك

عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من  - ٥٦٥٥
  جموفة طوهلا يف السماء ستون ميال للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم بعضا  لؤلؤة واحدة

  رواه البخاري ومسلم والترمذي إال أنه قال عرضها ستون ميال وهو رواية هلما 
ب وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال لكل مسلم خرية ولكل خرية خيمة ولكل خيمة أربعة أبوا - ٥٦٥٦

يدخل عليها من كل باب حتفة وهدية وكرامة مل تكن قبل ذلك ال مرحات وال دفرات وال سخرات وال طماحات 
  حور عني كأهنن بيض مكنون رواه ابن أيب الدنيا من رواية جابر اجلعفي موقوفا 

ا فرسخ وهلا قال اخليمة من درة جموفة طوهل ٢٧وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما حور مقصورات يف اخليام الرحم 
ألف باب من ذهب حوهلا سرادق دوره مخسون فرسخا يدخل عليه من كل باب منها ملك هبدية من عند اهللا عز و 

  جل 
  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 

  ويف رواية له وللبيهقي اخليمة درة جموفة فرسخ يف فرسخ هلا أربعة آالف مصراع من ذهب وإسناد هذه أصح 
بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف اجلنة غرفا يرى وعن عبد اهللا  - ٥٦٥٨

  ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها 
  فقال أبو مالك األشعري ملن هي يا رسول اهللا قال ملن أطاب الكالم وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام 

هما ورواه أمحد وابن حبان يف صحيحه من حديث أيب مالك رواه الطرباين واحلاكم وقال صحيح على شرط



  األشعري إال أنه قال أعدها اهللا ملن أطعم الطعام وأفشى السالم وصلى بالليل والناس نيام 
وروي عن عمران بن حصني و أيب هريرة رضي اهللا عنهم قاال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن  - ٥٦٥٩

   ٢٧يف جنات عدن التوبة قوله تعاىل ومساكن طيبة 
قال قصر يف اجلنة من لؤلؤة فيها سبعون دارا من ياقوتة محراء يف كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء يف كل بيت 

سبعون سريرا على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش امرأة يف كل بيت سبعون مائدة على كل 
بعون وصيفا ووصيفة يعطى للمؤمن من القوة ما يأيت على ذلك كله يف مائدة سبعون لونا من طعام يف كل بيت س

  غداة واحدة 
  رواه الطرباين والبيهقي بنحوه 

  فصل يف أهنار اجلنة

عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكوثر هنر يف اجلنة  - ٥٦٦٠
  اقوت تربته أطيب من املسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج حافتاه من ذهب وجمراه على الدر والي

  رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح 
  وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله عز و جل  - ٥٦٦١

ن قال هو هنر يف اجلنة عمقه سبعون ألف فرسخ ماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى م ١إنا أعطي الكوثر الكوثر 
  العسل شاطئاه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت خص اهللا به نبيه صلى اهللا عليه و سلم قبل األنبياء 

  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 
وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بينا أنا أسري يف اجلنة إذا أنا بنهر  - ٥٦٦٢

يا جربيل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك قال فضرب امللك بيده فإذا  حافتاه قباب اللؤلؤ اجملوف فقلت ما هذا
  طينه مسك أذفر 

  رواه البخاري 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنار اجلنة خترج من حتت تالل  - ٥٦٦٣

  أو من حتت جبال املسك 
  رواه ابن حبان يف صحيحه 

أنه لقي عبد اهللا بن عباس باملدينة بعد ما كف بصره فقال يا بن عباس ما أرض اجلنة قال  وعن مساك - ٥٦٦٤
مرمرة بيضاء من فضة كأهنا مرآة قلت ما نورها قال ما رأيت الساعة اليت يكون فيها طلوع الشمس فذلك نورها 

ا جتري على أرض اجلنة مستكفة ال إال أنه ليس فيها مشس وال زمهرير قال قلت فما أهنارها أيف أخدود قال ال ولكنه
تفيض ههنا وال ههنا قال اهللا هلا كوين فكانت قلت فما حلل اجلنة قال فيها شجرة فيها مثر كأنه الرمان فإذا أراد 

  ويل اهللا منها كسوة احندرت إليه من غصنها فانفلقت له عن سبعني حلة ألوانا بعد ألوان مث تنطبق فترجع كما كانت 
  الدنيا موقوفا بإسناد حسن رواه ابن أيب 

وروي عن حكيم بن معاوية القشريي عن أبيه رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٥٦٦٥
  يقول يف اجلنة حبر للماء وحبر للنب وحبر للعسل وحبر للخمر مث تشقق األهنار منها بعد 



  رواه البيهقي 
قال لعلكم تظنون أن أهنار اجلنة أخدود يف األرض ال واهللا إهنا لسائحة وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  - ٥٦٦٦

على وجه األرض إحدى حافتيها اللؤلؤ واألخرى الياقوت وطينه املسك األذفر قال قلت ما األذفر قال الذي ال 
  خلط له 

  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا ورواه غريه مرفوعا واملوقوف أشبه بالصواب 
  ة أنس رضي اهللا عنه أيضا قال  وروي عن - ٥٦٦٧

  باملسك والعنرب ينضخان على دور اجلنة كما ينضخ املطر على دور أهل الدنيا  ٦٦نضاختان الرمحن 
  رواه ابن أيب شيبة موقوفا 

وعنه رضي اهللا عنه قال سئل رسول اهللا ما الكوثر قال ذاك هنر أعطانيه اهللا يعين يف اجلنة أشد بياضا من  - ٥٦٦٨
وأحلى من العسل فيه طري أعناقها كأعناق اجلزر قال عمران إن هذه لناعمة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و اللنب 

  سلم أكلتها أنعم منها 
  رواه الترمذي وقال حديث حسن 

  اجلزر بضم اجليم والزاي مجع جزور وهو البعري 

  فصل يف شجر اجلنة ومثارها

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف اجلنة شجرة يسري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  - ٥٦٦٩
   ١٣ ٠٣الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها إن شئتم فاقرؤوا وظل ممدود وماء مسكوب الواقعة 

  رواه البخاري والترمذي 
جرة يسري وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف اجلنة ش - ٥٦٧٠

  الراكب اجلواد املضمر السريع مائة عام ال يقطعها 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي وزاد وذلك الظل املمدود 

وعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكر سدرة  - ٥٦٧١
يستظل هبا مائة راكب شك حيىي فيها فراش الذهب كأن  املنتهى فقال يسري الراكب يف ظل الفنن منها مائة سنة أو

  مثارها القالل 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب 
  الفنن بفتح الفاء والنون هو الغصن 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال الظل املمدود شجرة يف اجلنة على ساق قدر ما يسري الراكب اجملد  - ٥٦٧٢
ل نواحيها فيخرج أهل اجلنة أهل الغرف وغريهم فيتحدثون يف ظلها قال فيشتهي بعضهم يف ظلها مائة عام يف ك

  ويذكر هلو الدنيا فريسل اهللا رحيا من اجلنة فتحرك تلك الشجرة بكل هلو كان يف الدنيا 
ها رواه ابن أيب الدنيا موقوفا من طريق زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام وقد صححها ابن خزمية واحلاكم وحسن

  الترمذي 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا أعددت لعبادي  - ٥٦٧٣



وموضع  ٠٣الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر اقرؤوا إن شئتم وظل ممدود الواقعة 
فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز آل عمران  سوط من اجلنة خري من الدنيا وما فيها واقرؤوا إن شئتم

٥٨١   
  رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وروى البخاري ومسلم بعضه 

وعن عتبة بن عبد رضي اهللا عنه قال جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما حوضك  - ٥٦٧٤
يب يا رسول اهللا فيها فاكهة قال نعم وفيها شجرة تدعى طوىب الذي حتدث عنه فذكر احلديث إىل أن قال فقال األعرا

هي تطابق الفردوس فقال أي شجر أرضنا تشبه قال ليس تشبه شيئا من شجر أرضك ولكن أتيت الشام قال ال يا 
  رسول اهللا 

ل لو قال فإهنا تشبه شجرة بالشام تدعى اجلوزة تنبت على ساق واحد مث ينتشر أعالها قال فما عظم أهلها قا
ارحتلت جذعة من إبل أهلك ملا قطعتها حىت تنكسر ترقوهتا هرما قال فيها عنب قال نعم قال فما عظم العنقود منها 

  قال مسرية شهر للغراب األبقع ال يقع وال ينثين وال يفتر قال فما عظم احلبة منه قال هل ذبح 

ا مث افري لنا منه ذنوبا يروي ماشيتنا قال نعم أبوك تيسا من غنمه عظيما فسلخ إهابه فأعطاه أمك فقال ادبغي هذ
  قال فإن تلك احلبة تشبعين وأهل بييت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وعامة عشريتك 

رواه الطرباين يف الكبري واألوسط واللفظ له والبيهقي بنحوه وابن حبان يف صحيحه بذكر الشجرة يف موضع 
  والعنب يف آخر ورواه أمحد باختصار 

  وله افري لنا منه ذنوبا أي شقي واصنعي ق
  والذنوب بفتح الذال املعجمة هو الدلو وقيل ال تسمى ذنوبا إال إذا كانت مألى أو دون املألى 

وعن عبد اهللا بن أيب اهلديل قال كنا مع عبد اهللا يعين ابن مسعود بالشام أو بعمان فتذاكروا اجلنة فقال  - ٥٦٧٥
  ههنا إىل صنعاء  إن العنقود من عناقيدها من
  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 

وعن عبد اهللا بن أيب اهلديل قال كنا مع عبد اهللا يعين ابن مسعود بالشام أو بعمان فتذاكروا اجلنة فقال  - ٥٦٧٥
  إن العنقود من عناقيدها من ههنا إىل صنعاء 

  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 
عنه قال عرضت علي اجلنة فذهبت أتناول منها قطفا أريكموه فحيل وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا  - ٥٦٧٦

  بيين وبينه فقال رجل يا رسول اهللا ما ماء احلبة من العنب قال كأعظم دلو فرت أمك قط 
  رواه أبو يعلى بإسناد حسن 

فحيل وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال عرضت علي اجلنة فذهبت أتناول منها قطفا أريكموه  - ٥٦٧٦
  بيين وبينه فقال رجل يا رسول اهللا ما ماء احلبة من العنب قال كأعظم دلو فرت أمك قط 

  رواه أبو يعلى بإسناد حسن 
وعن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم حتت شجرة قد كادت الشمس  - ٥٦٧٨

فانطلق فأظله فلما استيقظ فإذا هو سلمان رضي اهللا عنه فأتيته تبلغه قال فقلت للغالم انطلق هبذا النطع فأظله قال 
أسلم عليه فقال يا جرير تواضع هللا فإنه من تواضع هللا يف الدنيا رفعه اهللا يوم القيامة يا جرير هل تدري ما الظلمات 

ا جرير لو طلبت يف يوم القيامة قلت ال أدري قال ظلم الناس بينهم مث أخذ عويدا ال أكاد أراه بني أصبعيه فقال ي



  اجلنة مثل هذا مل جتده قلت يا أبا عبد اهللا فأين النخل والشجر قال أصوهلا اللؤلؤ والذهب وأعاله التمر 
  رواه البيهقي بإسناد حسن 

قال إن أهل اجلنة يأكلون من مثار  ٤١وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه يف قوله وذللت قطوفها تذليال اإلنسان 
  وقعودا ومضطجعني  اجلنة قياما

  رواه البيهقي وغريه موقوفا بإسناد حسن 
وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف اجلنة شجرة  - ٥٦٨٠

  جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ فتهب هلا ريح فتصطفق فما مسع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه 
  م يف صفة اجلنة رواه أبو نعي
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال خنل اجلنة جذوعها من زمرد خضر وكرهبا ذهب أمحر وسعفها  - ٥٦٨١

كسوة ألهل اجلنة منها مقطعاهتم وحللهم ومثرها أمثال القالل والدالء أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل وألني 
  من الزبد ليس فيها عجم 

  وقوفا بإسناد جيد واحلاكم وقال صحيح على شرط مسلم رواه ابن أيب الدنيا م
  الكرب بفتح الكاف والراء بعدمها باء موحدة هو أصول السعف الغالظ العراض 

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال له رجل يا رسول اهللا  - ٥٦٨٢
  أهل اجلنة خترج من أكمامها  ما طوىب قال شجرة مسرية مائة سنة ثياب

  رواه ابن حبان يف صحيحه من طريق دراج عن أيب اهليثم 

  فصل يف أكل أهل اجلنة وشرهبم وغري ذلك

عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأكل أهل اجلنة ويشربون وال  - ٥٦٨٣
  كريح املسك يلهمون التسبيح والتكبري كما يلهمون النفس ميتخطون وال يتغوطون وال يبولون طعامهم ذلك جشاء 

  رواه مسلم وأبو داود 
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال إن الرجل من أهل اجلنة ليشتهي الشراب من شراب اجلنة فيجيء  - ٥٦٨٤

  اإلبريق فيقع يف يده فيشرب مث يعود إىل مكانه 
  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا بإسناد جيد 

زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال جاء رجل من أهل الكتاب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا أبا القاسم وعن 
تزعم أن أهل اجلنة يأكلون ويشربون قال نعم والذي نفس حممد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل يف األكل 

يف اجلنة أذى قال تكون حاجة أحدهم  والشرب واجلماع قال فإن الذي يأكل ويشرب تكون له احلاجة وليس
  رشحا يفيض من جلودهم كرشح املسك فيضمر بطنه 

  رواه أمحد والنسائي ورواته حمتج هبم يف الصحيح 
والطرباين بإسناد صحيح ولفظه يف إحدى رواياته قال بينا حنن عند النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ أقبل  - ٥٦٨٦

احلارث فقال السالم عليك يا حممد فقال وعليكم فقال له اليهودي تزعم أن يف رجل من اليهود يقال له ثعلبة بن 
  اجلنة طعاما وشرابا وأزواجا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم تؤمن بشجرة املسك قال نعم 



  قال وجتدها يف كتابكم قال نعم 
  قال فإن البول واجلنابة عرق يسيل من حتت ذوائبهم إىل أقدامهم مسك 

ورواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم ولفظهما أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل من اليهود فقال يا  - ٥٦٨٧
أبا القاسم ألست تزعم أن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون ويقول ألصحابه إن أقر يل هبذا خصمته فقال رسول اهللا 

طى قوة مائة رجل يف املطعم واملشرب والشهوة صلى اهللا عليه و سلم بلى والذي نفس حممد بيده إن أحدهم ليع
واجلماع فقال له اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له احلاجة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل املسك فإذا البطن قد ضمر 
  ولفظ النسائي حنو هذا 

ه قال إن أسفل أهل اجلنة أمجعني من يقوم على رأسه عشرة آالف وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه يرفع - ٥٦٨٨
خادم مع كل خادم صحفتان واحدة من فضة وواحدة من ذهب يف كل صحفة لون ليس يف األخرى مثلها يأكل 

من آخره كما يأكل من أوله جيد آلخره من اللذة والطعم ما ال جيد ألوله مث يكون فوق ذلك رشح مسك وجشاء 
  ون وال يتغوطون وال ميتخطون مسك ال يبول

  رواه ابن أيب الدنيا واللفظ له والطرباين ورواته ثقات 
  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أدىن أهل اجلنة  - ٥٦٨٩

كل يوم ويراح  منزلة إن له لسبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة إن له لثالمثائة خادم ويغذى عليه
بثالمثائة صحفة وال أعلمه إال قال من ذهب يف كل صحفة لون ليس يف األخرى وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره ومن 

األشربة ثالمثائة إناء يف كل إناء لون ليس يف اآلخر وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره وإنه ليقول يا رب لو أذنت يل 
  ا عندي شيء ألطعمت أهل اجلنة وسقيتهم مل ينقص مم

  احلديث رواه أمحد عن شهر عنه 
وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن طري اجلنة كأمثال البخت ترعى يف  - ٥٦٩٠

شجر اجلنة فقال أبو بكر يا رسول اهللا إن هذه لطري ناعمة فقال أكلتها أنعم منها قاهلا ثالثا وإين ألرجو أن تكون ممن 
  منها  يأكل

رواه أمحد بإسناد جيد والترمذي وقال حديث حسن ولفظه قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم ما الكوثر قال 
ذاك هنر أعطانيه اهللا يعين يف اجلنة أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل فيه طري أعناقها كأعناق اجلزر قال عمران 

  لم أكلتها أنعم منها هذه لناعمة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  البخت بضم املوحدة وإسكان اخلاء املعجمة هي اإلبل اخلراسانية 

وروي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك لتنظر إىل  - ٥٦٩١
  الطري يف اجلنة فتشتهيه فيجيء مشويا بني يديك 

  يهقي رواه ابن أيب الدنيا والبزار والب
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن الرجل من أهل اجلنة ليشتهي الطري من طيور اجلنة فيقع يف يده منفلقا  - ٥٦٩٢
  نضجا 

  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 
وروي عن ميمونة رضي اهللا عنها أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إن الرجل ليشتهي الطري  - ٥٦٩٣



  مثل البخيت حىت يقع على خوانه مل يصبه دخان ومل متسه نار يف اجلنة فيجيء 
  فيأكل منه حىت يشبع مث يطري 

  رواه ابن أيب الدنيا 
  وروي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف  - ٥٦٩٤

اجلنة فينتفض فيقع من كل ريشة لون أبيض اجلنة طائرا له سبعون ألف ريشة جييء فيقع على صحفة الرجل من أهل 
  من الثلج وألني من الزبد وألذ من الشهد ليس منها لون يشبه صاحبه مث يطري 

  رواه ابن أيب الدنيا وقد حسن الترمذي إسناده لغري هذا املنت 
إن اهللا وعن سليم بن عامر رضي اهللا عنه قال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولون  - ٥٦٩٥

لينفعنا باألعراب ومسائلهم قال أقبل أعرايب يوما فقال يا رسول اهللا ذكر اهللا عز و جل يف اجلنة شجرة مؤذية وما 
كنت أرى أن يف اجلنة شجرة تؤذي صاحبها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما هي قال السدر فإن له شوكا 

خضد اهللا شوكه فجعل  ٨٢يس اهللا يقول يف سدر خمضود الواقعة مؤذيا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أل
  مكان كل شوكة مثرة فإهنا لتنبت مثرا تفتق الثمرة منها عن اثنني وسبعني لونا من طعام ما فيها لون يشبه اآلخر 

 عليه و رواه ابن أيب الدنيا وإسناده حسن ورواه أيضا عن سليم بن عامر عن أيب أمامة الباهلي عن النيب صلى اهللا
  سلم مثله 
وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال الرمانة من رمان اجلنة جيتمع حوهلا بشر كثري يأكلون منها  - ٥٦٩٦

  فإن جرى على ذكر أحدهم شيء يريده وجده يف موضع يده حيث يأكل 
  رواه ابن أيب الدنيا 

  ا عشر ذراعا ليس هلا عجم وروي بإسناده أيضا عنه قال إن التمرة من متر اجلنة طوهلا اثن

  فصل يف ثياهبم وحللهم

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من يدخل اجلنة ينعم وال يبأس ال تبلى  - ٥٦٩٧
  ثيابه وال يفىن شبابه يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

  رواه مسلم 
يعين ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أول زمرة يدخلون  وعن عبد اهللا - ٥٦٩٨

اجلنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري يف السماء لكل واحد منهم 
  زوجتان من احلور العني على كل زوجة سبعون حلة 

  لهما كما يرى الشراب األمحر يف الزجاجة البيضاء يرى مخ سوقهما من وراء حلومهما وحل
  رواه الطرباين بإسناد صحيح والبيهقي بإسناد حسن وتقدم حديث أيب هريرة املتفق عليه بنحوه 

وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما منكم من أحد يدخل  - ٥٦٩٩
فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن شاء أمحر وإن شاء أخضر اجلنة إال انطلق به إىل طوىب 

  وإن شاء أصفر وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن 
  رواه ابن أيب الدنيا 



وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن الرجل ليتكىء يف  - ٥٧٠٠
عني سنة قبل أن يتحول مث تأتيه امرأة فتضرب منكبه فينظر وجهه يف خدها أصفى من املرآة وإن أدىن لؤلؤة اجلنة سب

عليها تضيء ما بني املشرق واملغرب فتسلم عليه فريد السالم ويسأهلا من أنت فتقول أنا من املزيد وإنه ليكون عليها 
حىت يرى مخ ساقها من وراء ذلك وإن عليها من التيجان سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان من طوىب فينفذها بصره 

  إن أدىن لؤلؤة منها لتضيء ما بني املشرق واملغرب 
رواه أمحد من طريق ابن هليعة عن دراج عن أيب اهليثم وابن حبان يف صحيحه من طريق عمرو بن احلارث عن دراج 

  عن أيب اهليثم 
  شدين عن عمرو بن احلارث وقال ال نعرفه إال من حديث رشدين وروى الترمذي منه ذكر التيجان فقط من رواية ر

وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال دار املؤمن يف اجلنة لؤلؤة فيها أربعون ألف دار فيها شجرة تنبت  - ٥٧٠١
  احللل فيأخذ الرجل بأصبعيه وأشار بالسبابة واإلهبام سبعني حلة متمنطقة باللؤلؤ واملرجان 

   الدنيا موقوفا رواه ابن أيب
وعن شريح بن عبيد رضي اهللا عنه قال قال كعب لو أن ثوبا من ثياب أهل اجلنة لبس اليوم يف الدنيا  - ٥٧٠٢

  لصعق من ينظر إليه وما محلته أبصارهم 
  رواه ابن أيب الدنيا ويأيت حديث أنس املرفوع ولو اطلعت امرأة من نساء أهل اجلنة إىل األرض ملألت ما 

  رحيا وألضاءت بينهما ولنصيفها يعين مخارها على رأسها خري من الدنيا وما فيها بينهما 
  رواه البخاري ومسلم 

  فصل يف فرش اجلنة

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل وفرش مرفوعة الواقعة  - ٥٧٠٣
  ة ما بينهما مخسمائة عام قال ارتفاعها كما بني السماء واألرض ومسري ٤٣

رواه ابن أيب الدنيا والترمذي وقال حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين يعين عن عمرو بن احلارث 
  عن دراج 

قال احلافظ قد رواه ابن حبان يف صحيحه والبيهقي وغريمها من حديث ابن وهب أيضا عن عمرو بن احلارث عن 
  دراج 
امة رضي اهللا عنه قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الفرش املرفوعة فقال وروي عن أيب أم - ٥٧٠٤

  لو طرح فراش من أعالها هلوى إىل قرارها مائة خريف 
  رواه الطرباين ورواه غريه موقوفا على أيب أمامة وهو أشبه بالصواب 

   ٤٥ق الرمحن وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه يف قوله عز و جل بطائنها من إسترب - ٥٧٠٥
  قال أخربمت بالبطائن 

  فكيف بالظهائر رواه البيهقي موقوفا بإسناد حسن 
  فصل يف وصف نساء أهل اجلنة



قال احلافظ تقدم حديث ابن عمر يف أسفل أهل اجلنة وفيه فينظر فإذا حوراء من احلور العني جالسة على سرير 
فريى مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعظم والكسوة ملكها عليها سبعون حلة ليس منها حلة من لون صاحبتها 

فوق ذلك فينظر إليها فيقول من أنت فتقول أنا من احلور العني من الاليت خبئن لك فينظر إليها أربعني سنة ال 
  يصرف 

يها بصره عنها مث يرفع بصره إىل الغرفة فإذا أخرى أمجل منها فتقول ما آن لك أن يكون لنا منك نصيب فريتقي إل
  أربعني سنة ال يصرف بصره عنها احلديث 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أدىن أهل اجلنة منزلة إن له  - ٥٧٠٦
لسبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة وإن له لثالمثائة خادم ويغدى عليه كل يوم ويراح بثالمثائة صحفة 

ال قال من ذهب يف كل صحفة لون ليس يف األخرى وإنه ليلذ أوله كم يلذ آخره وإنه ليقول يا رب لو وال أعلمه إ
أذنت يل ألطعمت أهل اجلنة وسقيتهم مل ينقص مما عندي شيء وإن له من احلور العني الثنتني وسبعني زوجة سوى 

  أزواجه من الدنيا وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدهتا قدر ميل من األرض 
  رواه أمحد عن شهر عنه 

وعن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الرجل من أهل  - ٥٧٠٧
  اجلنة ليزوج مخسمائة حوراء وأربعة آالف بكر ومثانية آالف ثيب يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره يف الدنيا 

  سم رواه البيهقي ويف إسناده راو مل ي
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لغدوة يف سبيل اهللا أو روحة  - ٥٧٠٨

خري من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعين سوطه من اجلنة خري من الدنيا وما فيها ولو 
ا رحيا وألضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خري من اطلعت امرأة من نساء أهل اجلنة إىل األرض ملألت ما بينهم

  الدنيا وما فيها 
  رواه البخاري ومسلم والطرباين خمتصرا بإسناد جيد إال أنه قال ولتاجها على رأسها خري من الدنيا وما فيها 

  النصيف اخلمار 
  والقاب هو القدر وقال أبو معمر قاب القوس من مقبضه إىل رأسه 

 هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن أول زمرة يدخلون اجلنة على وعن أيب - ٥٧٠٩
  صورة القمر ليلة البدر واليت تليها على أضوإ كوكب دري يف السماء ولكل امرىء 

  منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما يف اجلنة أعزب 
  رواه البخاري ومسلم 

ن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن املرأة من نساء أهل اجلنة لريى وعن اب - ٥٧١٠
 ٨٥بياض ساقها من وراء سبعني حلة حىت يرى خمها وذلك بأن اهللا عز و جل يقول كأهنن الياقوت واملرجان الرمحن 

   فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا مث استصفيته ألريته من ورائه
رواه ابن أيب الدنيا وابن حبان يف صحيحه والترمذي واللفظ له وقال وقد روي عن ابن مسعود ومل يرفعه وهو 

  أصح 
وعن سعيد بن عامر بن خرمي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لو أن  - ٥٧١١



  ت ضوء الشمس والقمر امرأة من نساء أهل اجلنة أشرفت ملألت األرض ريح مسك وألذهب
  احلديث رواه الطرباين والبزار وإسناده حسن يف املتابعات 

وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حدثين جربيل  - ٥٧١٢
اهللا عليه و سلم فبأي  عليه السالم قال يدخل الرجل على احلوراء فتستقبله باملعانقة واملصافحة قال رسول اهللا صلى

بنان تعاطيه لو أن بعض بناهنا بدا لغلب ضوؤه ضوء الشمس والقمر ولو أن طاقة من شعرها بدت ملألت ما بني 
املشرق واملغرب من طيب رحيها فبينا هو متكىء معها على أريكته إذ أشرف عليه نور من فوقه فيظن أن اهللا عز و 

ديه يا ويل اهللا أما لنا فيك من دولة فيقول من أنت يا هذه فتقول أنا من جل قد أشرف على خلقه فإذا حوراء تنا
فيتحول عندها فإذا عندها من اجلمال والكمال ما ليس مع األوىل  ٥٣اللوايت قال اهللا تبارك وتعاىل ولدينا مزيد ق 

دولة فيقول من أنت يا هذه فبينا هو متكىء معها على أريكته وإذا حوراء أخرى تناديه يا ويل اهللا أما لنا فيك من 
فتقول أنا من اللوايت قال اهللا عز و جل فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون السجدة 

  فال يزال يتحول من زوجة إىل زوجة  ٧١
  رواه الطرباين يف األوسط 

  لم يف قوله وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و س - ٥٧١٣

قال ينظر إىل وجهه يف خدها أصفى من املرآة وإن أدىن لؤلؤة عليها لتضيء ما  ٨٥كأهنن الياقوت واملرجان الرمحن 
  بني املشرق واملغرب وإنه ليكون عليها سبعون حلة ينفذها بصره حىت يرى مخ ساقها من وراء ذلك 

  يهقي بإسناد ابن حبان واللفظ له رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه يف حديث تقدم بنحوه والب
وعن حممد بن كعب القرظي عن رجل من األنصار عن أيب هريرة قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٥٧١٤

  سلم وهو يف طائفة من أصحابه 
اهللا فذكر حديث الصور بطوله إىل أن قال فأقول يا رب وعدتين الشفاعة فشفعين يف أهل اجلنة يدخلون اجلنة فيقول 
قد شفعتك وأذنت هلم يف دخول اجلنة فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول والذي بعثين باحلق ما أنتم يف 

الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل اجلنة بأزواجهم ومساكنهم فيدخل رجل منهم على ثنتني وسبعني 
نشأ اهللا لعبادهتما اهللا يف الدنيا يدخل على األوىل منهما زوجة مما ينشىء اهللا وثنتني من ولد آدم هلما فضل على من أ

يف غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجا من سندس وإستربق مث يضع يده بني 
كتفيها مث ينظر إىل يده من صدرها من وراء ثياهبا وجلدها وحلمها وإنه لينظر إىل مخ ساقها كما ينظر أحدكم إىل 

سلك يف قصبة الياقوت كبده هلا مرآة وكبدها له مرآة فبينا هو عندها ال ميلها وال متله وال يأتيها مرة إال وجدها ال
عذراء ما يفتر ذكره وال يشتكي قبلها فبينا هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك ال متل وال متل إال أنه ال مين وال 

واحدة واحدة بعد كلما جاء واحدة قالت واهللا ما يف اجلنة شيء  منية إال أن لك أزواجا غريها فيخرج فيأتيهن
  أحسن منك وما يف اجلنة شيء أحب إيل منك 

  احلديث 
رواه أبو يعلى والبيهقي يف آخر كتابه من رواية إمساعيل بن رافع بن أيب رافع انفرد به عن حممد بن يزيد بن أيب زياد 

  عن حممد بن كعب 
رضي اهللا عنهما قال لو أن حوراء أخرجت كفها بني السماء واألرض الفتنت وروي عن ابن عباس  - ٥٧١٥

اخلالئق حبسنها ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنه مثل الفتيلة يف الشمس ال ضوء هلا ولو أخرجت 



  وجهها ألضاء حسنها ما بني السماء واألرض 
  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 

نه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن حوراء بزقت يف حبر لعذب ذلك البحر وعن أنس بن مالك رضي اهللا ع
  من عذوبة ريقها 

  رواه ابن أيب الدنيا عن شيخ من أهل البصرة مل يسمه عنه 
وروي أيضا عن ابن عباس موقوفا قال لو أن امرأة من نساء أهل اجلنة بصقت يف سبعة أحبر لكانت تلك  - ٥٧١٧

  ن العسل األحبر أحلى م
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كنا جلوسا مع كعب يوما فقال لو أن يدا من احلور من السماء  - ٥٧١٨

ببياضها وخواتيمها دليت ألضاءت هلا األرض كما تضيء الشمس ألهل الدنيا مث قال إمنا قلت يدها فكيف بالوجه 
  ابن أيب الدنيا ويف إسناده عبيد اهللا بن زحر  بياضه وحسنه ومجاله وتاجه وياقوته ولؤلؤه وزبرجده رواه

وروي عن عكرمة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن احلور العني ألكثر عددا منكن  - ٥٧١٩
  يدعون ألزواجهن يقلن اللهم أعنه على دينك بعزتك وأقبل بقلبه على طاعتك وبلغه إلينا بقربك يا أرحم الرامحني 

  أيب الدنيا مرسال رواه ابن 
وروي عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول اهللا أخربين عن  - ٥٧٢٠

  قال حور بيض عني ضخام شفر احلوراء مبنزلة جناح النسر  ٢٢قول اهللا عز و جل حور عني الواقعة 
قال صفاؤهن كصفاء الدر  ٨٥الياقوت واملرجان الرمحن قلت يا رسول اهللا فأخربين عن قول اهللا عز و جل كأهنن 

الذي يف األصداف الذي ال متسه األيدي قلت يا رسول اهللا فأخربين عن قول اهللا عز و جل فيهن خريات حسان 
  قال خريات األخالق حسان الوجوه  ٠٧الرمحن 

قال رقتهن كرقة اجللد الذي  ٩٤قلت يا رسول اهللا فأخربين عن قول اهللا عز و جل كأهنن بيض مكنون الصافات 
  يف داخل البيضة مما يلي القشر 

قال هن اللوايت قبضن يف دار الدنيا عجائز  ٧٣قلت يا رسول اهللا فأخربين عن قول اهللا عز و جل عربا أترابا الواقعة 
  رمصا مشطا خلقهن اهللا بعد الكرب فجعلهن عذراى عربا متعشقات متحببات أترابا على ميالد واحد 

لت يا رسول اهللا أنساء الدنيا أفضل أم احلور العني قال نساء الدنيا أفضل من احلور العني كفضل الظهارة على ق
  البطانة 

  قلت يا رسول اهللا ومب ذاك قال بصالهتن وصيامهن وعبادهتن اهللا عز و جل ألبس اهللا عز و جل وجوههن 

لي جمامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن أال حنن النور وأجسادهن احلرير بيض األلوان خضر الثياب صفر احل
اخلالدات فال منوت أبدا أال حنن الناعمات فال نبأس أبدا أال وحنن املقيمات فال نظعن أبدا أال وحنن الراضيات فال 

مث  نسخط أبدا طوىب ملن كنا له وكان لنا قلت يا رسول اهللا املرأة منا تتزوج الزوجني والثالثة واألربعة يف الدنيا
متوت فتدخل اجلنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم قال يا أم سلمة إهنا ختري فتختار أحسنهم خلقا فتقول أي 

  رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا يف دار الدنيا فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن اخللق خبري الدنيا واآلخرة 
  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وهذا لفظه 



  اء احلور العنيفصل يف غن

وروي عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف اجلنة جملتمعا للحور العني  - ٥٧٢١
يرفعن بأصوات مل يسمع اخلالئق مبثلها يقلن حنن اخلالدات فال نبيد وحنن الناعمات فال نبأس وحنن الراضيات فال 

  نسخط طوىب ملن كان لنا وكنا له 
  الترمذي وقال حديث غريب والبيهقي  رواه

وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من عبد يدخل اجلنة إال عند  - ٥٧٢٢
رأسه وعند رجليه ثنتان من احلور العني تغنيان بأحسن صوت مسعه اإلنس واجلن وليس مبزامري الشيطان ولكن 

  بتحميد اهللا وتقديسه 
  الطرباين والبيهقي  رواه

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أزواج أهل اجلنة ليغنني  - ٥٧٢٣
أزواجهن بأحسن أصوات مسعها أحد قط إن مما يغنني به حنن اخلريات احلسان أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان 

  نه حنن اآلمنات فال خنفنه حنن املقيمات فال نظعنه وإن مما يغنني به حنن اخلالدات فال منت
  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ورواهتما رواة الصحيح 

  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن احلور يف اجلنة  - ٥٧٢٤

  يغنني يقلن حنن احلور احلسان هدينا ألزواج كرام 
  ا والطرباين واللفظ له وإسناده مقارب ورواه البيهقي عن ابن ألنس بن مالك مل يسمه عن أنس رواه ابن أيب الدني

وروي عن ابن أيب أوىف رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزوج كل رجل من  - ٥٧٢٥
يام فيقلن بأصوات حسان مل يسمع أهل اجلنة أربعة آالف بكر ومثانية آالف أمي ومائة حوراء فيجتمعن يف كل سبعة أ

اخلالئق مبثلهن حنن اخلالدات فال نبيد وحنن الناعمات فال نبأس وحنن الراضيات فال نسخط وحنن املقيمات فال نظعن 
  طوىب ملن كان لنا وكنا له 

  رواه أبو نعيم يف صفة اجلنة 
افتاه العذارى قيام متقابالت يغنني وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إن يف اجلنة هنرا طول اجلنة ح - ٥٧٢٦

بأحسن أصوات يسمعها اخلالئق حىت ما يرون أن يف اجلنة لذة مثلها قلنا يا أبا هريرة وما ذاك الغناء قال إن شاء اهللا 
  التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز و جل 

  رواه البيهقي موقوفا 

  فصل يف سوق اجلنة

ي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة لسوقا يأتوهنا كل عن أنس بن مالك رض - ٥٧٢٧
مجعة فتهب ريح الشمال فتحثو يف وجوهم وثياهبم فيزدادون حسنا ومجاال فريجعون إىل أهليهم وقد ازدادوا حسنا 

  لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال  ومجاال فتقول هلم أهلوهم واهللا لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال فيقولون وأنتم واهللا
  رواه مسلم 

وعن سعيد بن املسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل اهللا أن جيمع بيين وبينك يف سوق اجلنة  - ٥٧٢٨



 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوا فيها قال سعيد أو فيها سوق قال نعم أخربين
بفضل أعماهلم فيؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة من أيام الدنيا فيزورون اهللا ويربز هلم عرشه ويتبدى هلم يف روضة من 

رجد ومنابر من ذهب ومنابر رياض اجلنة فتوضع هلم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زب
  من فضة وجيلس أدناهم وما فيهم دينء على كثبان املسك والكافور ما يرون أن 

أصحاب الكراسي أفضل منهم جملسا قال أبو هريرة قلت يا رسول اهللا هل نرى ربنا قال نعم هل تتمارون يف رؤية 
ربكم عز و جل وال يبقى يف ذلك اجمللس أحد إال الشمس والقمر ليلة البدر قلنا ال قال كذلك ال تتمارون يف رؤية 

حاضره اهللا حماضرة حىت إنه ليقول للرجل منكم أال تذكر يا فالن يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته يف 
الدنيا فيقول يا رب أفلم تغفر يل فيقول بلى فبسعة مغفريت بلغت منزلتك هذه فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من 

عليهم طيبا مل جيدوا مثل رحيه شيئا قط مث يقول ربنا تبارك وتعاىل قوموا إىل ما أعددت لكم من  فوقهم فأمطرت
الكرامة فخذوا ما اشتهيتم قال فنأيت سوقا قد حفت به املالئكة فيه ما مل تنظر العيون إىل مثله ومل تسمع اآلذان ومل 

ء وال يشترى ويف ذلك السوق يلقى أهل اجلنة خيطر على القلوب قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شي
بعضهم بعضا قال فيقبل الرجل ذو املنزلة املرتفعة فيلقى من دونه وما فيهم دينء فريوعه ما يرى عليه من اللباس فما 

ينقضي آخر حديثه حىت يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه ال ينبغي ألحد أن حيزن فيها قال مث ننصرف إىل منازلنا 
نا أزواجنا فيقلن مرحبا وأهال لقد جئت وإن بك من اجلمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسنا فتتلقا

  اليوم ربنا اجلبار عز و جل وحبقنا أن ننقلب مبثل ما انقلبنا 
عطية  رواه الترمذية وابن ماجه كالمها من رواية عبد احلميد بن حبيب ابن أيب العشرين عن األوزاعي عن حسان بن

  عن سعيد وقال الترمذي حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه 
قال احلافظ وعبد احلميد هو كاتب األوزاعي خمتلف فيه كما سيأيت وبقية رواة اإلسناد ثقات وقد رواه ابن أيب 

وغريه عن الدنيا عن هقل بن زياد كاتب األوزاعي أيضا وامسه حممد وقيل عبد اهللا وهو ثقة ثبت احتج به مسلم 
  األوزاعي قال نبئت أن سعيد بن املسيب لقي أبا هريرة فذكر احلديث 

وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يف اجلنة لسوقا  - ٥٧٢٩
  ما فيها شراء وال بيع إال الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها 

  ه ابن أيب الدنيا والترمذي وقال حديث غريب روا

وتقدم يف عقوق الوالدين حديث جابر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفيه وإن يف اجلنة لسوقا ما يباع فيها 
  وال يشترى ليس فيها إال الصور فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها 

  رواه الطرباين يف األوسط 
مالك رضي اهللا عنه قال يقول أهل اجلنة انطلقوا إىل السوق فينطلقون إىل كثبان املسك وعن أنس بن  - ٥٧٣٠

فإذا رجعوا إىل أزواجهم قالوا إنا لنجد لكن رحيا ما كانت لكن قال فيقلن ولقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ 
  خرجتم من عندنا 

  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا بإسناد جيد 
عنه قال إن يف اجلنة لسوقا كثبان مسك خيرجون إليها وجيتمعون إليها فيبعث اهللا رحيا وعنه رضي اهللا  - ٥٧٣١

فيدخلها بيوهتم فيقول هلم أهلوهم إذا رجعوا إليهم قد ازددمت حسنا بعدنا فيقولون ألهليهم قد ازددمت أيضا حسنا 



  بعدنا 
  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا أيضا والبيهقي 

  مفصل يف تزاورهم ومراكبه

عن شفي بن ماتع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن من نعيم أهل اجلنة أهنم يتزاورون على  - ٥٧٣٢
املطايا والنجب وإهنم يؤتون يف اجلنة خبيل مسرجة ملجمة ال تروث وال تبول فريكبوهنا حىت ينتهوا حيث شاء اهللا عز 

ذن مسعت فيقولون امطري علينا فما يزال املطر عليهم حىت و جل فيأتيهم مثل السحابة فيها ما ال عني رأت وال أ
ينتهي ذلك فوق أمانيهم مث يبعث اهللا رحيا غري مؤذية فتنسف كثبانا من مسك عن أمياهنم وعن مشائلهم فيأخذون 

ذلك املسك يف نواصي خيوهلم ويف معارفها ويف رؤوسهم ولكل رجل منهم مجة على ما اشتهت نفسه فيتعلق ذلك 
يف تلك اجلمام ويف اخليل وفيما سوى ذلك من الثياب مث يقبلون حىت ينتهوا إىل ما شاء اهللا فإذا املرأة تنادي املسك 

بعض أولئك يا عبد اهللا أما لك فينا حاجة فيقول ما أنت ومن أنت فتقول أنا زوجتك وحبك فيقول ما كنت علمت 
علم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون مبكانك فتقول املرأة أو ما تعلم أن اهللا تعاىل قال فال ت

  فيقول بلى وريب  ٧١السجدة 
  فلعله يشغل عنها بعد ذلك املوقف أربعني خريفا ال يلتفت وال يعود وما يشغله عنها 

  إال ما هو فيه من النعيم والكرامة 
  رواه ابن أيب الدنيا من رواية إمساعيل بن عياش 

ره البخاري وابن حبان يف التابعني وال تثبت له صحبة وقال أبو نعيم خمتلف فيه فقيل له قال احلافظ وشفي ذك
  صحبة كذا واهللا أعلم 

وروي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل أهل اجلنة اجلنة  - ٥٧٣٣
رير هذا إىل سرير هذا حىت جيتمعا مجيعا فيشتاق اإلخوان بعضهم إىل بعض فيسري سرير هذا إىل سرير هذا وس

فيتكىء هذا ويتكىء هذا فيقول أحدمها لصاحبه أتعلم مىت غفر اهللا لنا فيقول صاحبه نعم يوم كنا يف موضع كذا 
  وكذا فدعونا اهللا فغفر لنا 
  رواه ابن أيب الدنيا والبزار 

رون على العيس اجلون عليها رحال امليس وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إن أهل اجلنة ليتزاو - ٥٧٣٤
  ويثري منامسها غبار املسك خطام أو زمام أحدها خري من الدنيا وما فيها 

  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 
  العيس إبل بيض يف بياضها ظلمة خفية 

  واملناسم بالنون والسني املهملة مجع منسم وهو باطن خف البعري 
عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن يف اجلنة لشجرة وروي عن علي رضي اهللا  - ٥٧٣٥

خيرج من أعالها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت ال تروث وال تبول هلا أجنحة 
دك خطوها مد البصر فريكبها أهل اجلنة فتطري هبم حيث شاؤوا فيقول الذين أسفل منهم درجة يا رب مبا بلغ عبا

هذه الكرامة كلها قال فيقال هلم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون وكانوا يصومون وكنتم تأكلون وكانوا ينفقون 



  وكنتم تبخلون وكانوا يقاتلون وكنتم جتبنون 
  رواه ابن أيب الدنيا 

اجلنة خيل وعن عبد الرمحن بن ساعدة رضي اهللا عنه قال كنت أحب اخليل فقلت يا رسول اهللا هل يف  - ٥٧٣٦
  فقال إن أدخلك اهللا اجلنة يا عبد الرمحن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطري بك حيث شئت 

  رواه الطرباين ورواته ثقات 
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا هل يف اجلنة  - ٥٧٣٧

  اهللا عليه و سلم إن اهللا أدخلك اجلنة فال تشاء أن حتمل فيها  من خيل فقال رسول اهللا صلى

على فرس من ياقوتة محراء تطري بك يف اجلنة حيث شئت إال كان قال وسأله رجل فقال يا رسول اهللا هل يف اجلنة 
   من إبل قال فلم يقل له ما قال لصاحبه قال إن يدخلك اهللا اجلنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك

رواه الترمذي من طريق املسعودي عن علقمة عن عبد الرمحن بن سابط عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حنوه 
  مبعناه وهذا أصح من حديث املسعودي يعين املرسل 

وروي عن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم أعرايب فقال يا رسول اهللا إين  - ٥٧٣٨
أيف اجلنة خيل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن دخلت اجلنة أوتيت بفرس من ياقوتة له جناحان  أحب اخليل

  فحملت عليه مث طار بك حيث شئت 
  رواه الترمذي ويأيت حديث حممد بن احلسني يف الفصل بعده إن شاء اهللا 

  فصل يف زيارة أهل اجلنة رهبم تبارك وتعاىل

 عنه قال إذا سكن أهل اجلنة اجلنة أتاهم ملك فيقول إن اهللا يأمركم أن وروي عن علي رضي اهللا - ٥٧٣٩
  تزوروه فيجتمعون فيأمر اهللا تعاىل داود عليه الصالة و السالم فريفع صوته بالتسبيح والتهليل مث توضع مائدة اخللد 

ملغرب فيطعمون مث يسقون مث قالوا يا رسول اهللا وما مائدة اخللد قال زاوية من زواياها أوسع مما بني املشرق وا
يكسون فيقولون مل يبق إال النظر يف وجه ربنا عز و جل فيتجلى هلم فيخرون سجدا فيقال لستم يف دار عمل إمنا 

  أنتم يف دار جزاء 
  رواه أبو نعيم يف صفة اجلنة 

عن وفد أهل اجلنة وعن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن صيفي اليمامي قال سأله عبد العزيز بن مروان  - ٥٧٤٠
قال إهنم يفدون إىل اهللا سبحانه كل يوم مخيس فتوضع هلم أسرة كل إنسان منهم أعرف بسريره منك بسريرك هذا 

  الذي أنت عليه فإذا قعدوا عليه وأخذ القوم جمالسهم 
  قال تبارك وتعاىل أطعموا عبادي وخلقي وجرياين ووفدي فيطعمون مث يقول اسقوهم 

  من ألوان شىت خمتمة فيشربون  قال فيؤتون بآنية

منها مث يقول عبادي وخلقي وجرياين ووفدي قد طعموا وشربوا فكهوهم فتجيء مثرات شجر مدىل فيأكلون منها ما 
شاؤوا مث يقول عبادي وخلقي وجرياين ووفدي قد طعموا وشربوا وفكهوا اكسوهم فتجيء مثرات شجر أخضر 

فينشر عليهم حلال وقمصا مث يقول عبادي وجرياين ووفدي قد طعموا  وأصفر وأمحر وكل لون مل تنبت إال احللل
وشربوا وفكهوا وكسوا طيبوهم فيتناثر عليهم املسك مثل رذاذ املطر مث يقول عبادي وخلقي وجرياين ووفدي قد 



يقال  طعموا وشربوا وفكهوا وطيبوا ألجتلني عليهم حىت ينظروا إيل فإذا جتلى هلم فنظروا إليه نضرت وجوههم مث
ارجعوا إىل منازلكم فتقول هلم أزواجهم خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غريها فيقولون ذلك أن اهللا 

  جل ثناؤه جتلى لنا فنظرنا إليه فنضرت وجوهنا 
  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 

ليه و سلم إن يف وروي عن حممد بن علي بن احلسني رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع - ٥٧٤١
اجلنة شجرة يقال هلا طوىب لو يسخر الراكب اجلواد يسري يف ظلها لسار فيه مائة عام ورقها برود خضر وزهرها 
رياط صفر وأفناهنا سندس وإستربق ومثرها حلل وصمغها زجنبيل وعسل وبطحاؤها ياقوت أمحر وزمرد أخضر 

ع واأللنجوج يتأججان من غري وقود يتفجر من أصلها وتراهبا مسك وعنرب وكافور أصفر وحشيشها زعفران مون
السلسبيل واملعني والرحيق وأصلها جملس من جمالس أهل اجلنة يألفونه ومتحدث جيمعهم فبينا هم يوما يف ظلها 

يتحدثون إذ جاءهتم املالئكة يقودون جنبا جبلت من الياقوت مث نفخ فيها الروح مزمومة بسالسل من ذهب كأن 
ابيح نضارة وحسنا وبرها خز أمحر ومرعزي أبيض خمتلطان مل ينظر الناظرون إىل مثلها حسنا وهباء ذلل وجوهها املص

من غري مهابة جنب من غري رياضة عليها رحائل ألواحها من الدر والياقوت مفضضة باللؤلؤ واملرجان صفائحها من 
مث قالوا هلم إن ربكم يقرئكم السالم الذهب األمحر ملبسة بالعبقري واألرجوان فأناخوا هلم تلك النجائب 

ويستزيركم لتنظروا إليه وينظر إليكم وتكلمونه ويكلمكم وحتيونه وحيييكم ويزيدكم من فضله ومن سعته إنه ذو 
رمحة واسعة وفضل عظيم فيتحول كل رجل منهم على راحلته مث ينطلقون صفا معتدال ال يفوت شيء منه شيئا وال 

ها وال ميرون بشجرة من أشجار اجلنة إال أحتفتهم بثمرها وزحلت هلم عن طريقهم تفوت أذن ناقة أذن صاحبت
كراهية أن ينثلم صفهم أو تفرق بني الرجل ورفيقه فلما دفعوا إىل اجلبار تبارك وتعاىل أسفر هلم عن وجهه الكرمي 

  وجتلى هلم يف 

م ولك حق اجلالل واإلكرام فقال هلم رهبم عظمته العظيمة حتيتهم فيها السالم قالوا ربنا أنت السالم ومنك السال
إين أنا السالم ومين السالم ويل حق اجلالل واإلكرام فمرحبا بعبادي الذين حفظوا وصييت ورعوا عهدي وخافوين 
بالغيب وكانوا مين على كل حال مشفقني قالوا أما وعزتك وجاللك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك وال أدينا 

لنا بالسجود لك فقال هلم رهبم تبارك وتعاىل إين قد وضعت عنكم مؤونة العبادة وأحبت لكم  إليك كل حقك فائذن
أبدانكم فطاملا أنصبتم األبدان وأعنيتم الوجوه فاآلن أفضيتم إىل روحي ورمحيت وكراميت فسلوين ما شئتم ومتنوا 

وكراميت وطويل وجاليل وعلو مكاين علي أعطكم أمانيكم فإين لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رمحيت 
وعظمة شأين فما يزالون يف األماين واملواهب والعطايا حىت إن املقصر منهم ليتمىن مثل مجيع الدنيا منذ يوم خلقها 

اهللا عز و جل إىل يوم أفناها قال رهبم لقد قصرمت يف أمانييكم ورضيتم بدون ما حيق لكم فقد أوجبت لكم ما سألتم 
كم على ما قصرت عنه أمانيكم فانظروا إىل مواهب ربكم الذي وهب لكم فإذا بقباب يف الرفيع ومتنيتم وزدت

األعلى وغرف مبنية من الدر واملرجان أبواهبا من ذهب وسررها من ياقوت وفرشها من سندس وإستربق ومنابرها 
املضيء وإذا قصور شاخمة يف  من نور يثور من أبواهبا وأعراضها نور كشعاع الشمس مثل الكوكب الدري يف النهار

أعلى عليني من الياقوت يزهو نورها فلوال أنه سخر اللتمع األبصار فما كان من تلك القصور من الياقوت األبيض 
فهو مفروش باحلرير األبيض وما كان منها من الياقوت األمحر فهو مفروش بالعبقري األمحر وما كان منها من 

ندس األخضر وما كان منها من الياقوت األصفر فهو مفروش باألرجوان الياقوت األخضر فهو مفروش بالس
األصفر مموه بالزمرد األخضر والذهب األمحر والفضة البيضاء قواعدها وأركاهنا من الياقوت وشرفها قباب اللؤلؤ 



فيها الروح  وبروجها غرف املرجان فلما انصرفوا إىل ما أعطاهم رهبم قربت هلم براذين من الياقوت األبيض منفوخ
جينبها الولدان املخلدون وبيد كل وليد منهم حكمة برذون وجلمها وأعنتها من فضة بيضاء متطوقة بالدر والياقوت 
وسرجها سرر موضونة مفروشة بالسندس واإلستربق فانطلقت هبم تلك الرباذين تزف هبم وتنظر رياض اجلنة فلما 

به رهبم عليهم مما سألوه ومتنوا وإذا على باب كل قصر من تلك انتهوا إىل منازهلم وجدوا فيها مجيع ما تطول 
  القصور أربع جنان جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان وفيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور 

قالوا نعم  مقصورات يف اخليام فلما تبوأوا منازهلم واستقر هبم قرارهم قال هلم رهبم هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا
رضينا فارض عنا قال برضاي عنكم حللتم داري ونظرمت إىل وجهي وصافحتكم مالئكيت فهنيئا هنيئا عطاء غري 

جمذوذ ليس فيه تنغيص وال تصريد فعند ذلك قالوا احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن وأحلنا دار املقامة من فضله ال 
  غفور شكور ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها لغوب إن ربنا ل

  رواه ابن أيب الدنيا وأبو نعيم هكذا معضال ورفعه منكر واهللا أعلم 
الرياط بالياء املثناة حتت مجع ريطة وهي كل مالءة تكون نسجا واحدا ليس هلا لفقني وقيل ثوب لني رقيق حكاه ابن 

  السكيت والظاهر أنه املراد يف هذا احلديث 
  النون وجيمني األوىل مضمومة هي عود البخور  واأللنجوج بفتح اهلمزة والالم وإسكان

  تتأججان تتلهبان وزنه ومعناه 
  زحلت بزاي وحاء مهملة مفتوحتني معناه تنحت هلم عن الطريق 

  أنصبتم أي أتعبتم والنصب التعب 
  أي خضعت وذلت  ١١١وأعنيتم هو من قوله تعاىل وعنت الوجوه للحي القيوم طه 

  ي ما تقاد به الدابة كاللجام وحنوه واحلكمة بفتح احلاء والكاف ه
  اجملذوذ جبيم وذالني معجمتني هو املقطوع 

  والتصريد التقليل كأنه قال عطاء ليس مبقطوع وال منغص وال متملل 
وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال إن أهل اجلنة ال يتغوطون وال ميتخطون وال مينون إمنا نعيمهم  - ٥٧٤٢

در من جلودهم كاجلمان وعلى أبواهبم كثبان من مسك يزورون اهللا جل وعال يف اجلمعة الذي هم فيه مسك يتح
مرتني فيجلسون على كراسي من ذهب مكللة باللؤلؤ والياقوت والزبرجد ينظرون إىل اهللا عز و جل وينظر إليهم 

   فإذا قاموا انقلب أحدهم إىل الغرفة من غرفة هلا سبعون بابا مكللة بالياقوت والزبرجد
  رواه ابن أيب الدنيا موقوفا 

  فصل يف نظر أهل اجلنة إىل رهبم تبارك وتعاىل

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن ناسا قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول اهللا صلى  - ٥٧٤٣
تضارون يف الشمس ليس دوهنا اهللا عليه و سلم هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر قالوا ال يا رسول اهللا قال هل 

  سحاب قالوا ال قال فإنكم ترونه كذا 
  فذكر احلديث بطوله رواه البخاري ومسلم 

وعن صهيب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهللا  - ٥٧٤٤



دخلنا اجلنة وتنجنا من النار قال فيكشف احلجاب عز و جل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون أمل تبيض وجوهنا أمل ت
   ٦٢فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رهبم مث تال هذه اآلية للذين أحسنوا احلسىن وزيادة يونس 

  رواه مسلم والترمذي والنسائي 
من لؤلؤة جموفة  وعن أيب موسى رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن يف اجلنة خيمة - ٥٧٤٥

عرضها ستون ميال يف كل زاوية منها أهل ما يرون اآلخرين يطوف عليهم املؤمن وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إال رداء الكربياء على وجهه يف 

  جنات عدن 
  م والترمذي رواه البخاري واللفظ له ومسل

وروي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينا أهل اجلنة يف  - ٥٧٤٦
جملس هلم إذ سطع هلم نور على باب اجلنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعاىل قد أشرف عليهم فقال يا أهل 

  اجلنة سلوين فقالوا نسألك الرضا عنا 
  رضائي أحلكم داري وأنالكم كراميت وهذا أواهنا فسلوين قالوا نسألك الزيادة قال قال 

فيؤتون بنجائب من ياقوت أمحر أزمتها من زمرد أخضر وياقوت أمحر فيحملون عليها تضع حوافرها عند منتهى 
الناعمات فال نبأس  طرفيها فيأمر اهللا عز و جل بأشجار عليها الثمار فتجيء جوار من احلور العني وهن يقلن حنن

وحنن اخلالدات فال منوت أزواج قوم مؤمنني كرام ويأمر اهللا عز و جل بكثبان من مسك أبيض أذفر فينثر عليهم 
رحيا يقال هلا املثرية حىت تنتهي هبم إىل جنة عدن وهي قصبة اجلنة فتقول املالئكة يا ربنا قد جاء القوم فيقول مرحبا 

  بالصادقني مرحبا بالطائعني 
قال فيكشف هلم احلجاب فينظرون إىل اهللا تبارك وتعاىل فيتمتعون بنور الرمحن حىت ال ينظر بعضهم بعضا مث يقول 

أرجعوهم إىل القصور بالتحف فريجعون وقد أبصر بعضهم بعضا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذلك قوله 
   ٢٣نزال من غفور رحيم فصلت 
لفظ له وقال وقد مضى يف هذا الكتاب يعين يف كتاب البعث ويف كتاب الرؤية ما يؤكد رواه أبو نعيم والبيهقي وال

  ما روي يف هذا اخلرب انتهى 
وهو عند ابن ماجه وابن أيب الدنيا خمتصر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينا أهل اجلنة يف نعيمهم إذ 

أشرف عليهم من فوقهم فقال السالم عليكم يا أهل اجلنة  سطع هلم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جالله قد
فال يلتفتون إىل شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون  ٨٥وهو قوله عز و جل سالم قوال من رب رحيم يس 

  إليه حىت حيتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره 
  هذا لفظ ابن ماجه واآلخر بنحوه 

هللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاين جربيل عليه السالم وعن أنس بن مالك رضي ا - ٥٧٤٧
ويف يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جربيل قال هذه اجلمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا 

خري لكم فيها ولقومك من بعدك تكون أنت األول وتكون اليهود والنصارى من بعدك قال ما لنا فيها قال فيها 
ساعة من دعا ربه فيها خبري هو له قسم إال أعطاه إياه أو ليس له يقسم إال ادخر له ما هو أعظم منه أو تعوذ فيها 

من شر هو عليه مكتوب إال أعاذه أو ليس عليه مكتوب إال أعاذه من أعظم منه قلت ما هذه النكتة السوداء فيها 
  يد األيام عندنا وحنن قال هذه الساعة تقوم يوم اجلمعة وهو س



ندعوه يف اآلخرة يوم املزيد قال قلت مل تدعونه يوم املزيد قال إن ربك عز و جل اختذ يف اجلنة واديا أفيح من مسك 
أبيض فإذا كان يوم اجلمعة نزل تبارك وتعاىل من عليني على كرسيه مث حف الكرسي مبنابر من نور وجاء النبيون 

نابر بكراسي من ذهب مث جاء الصديقون والشهداء حىت جيلسوا عليها مث جييء أهل حىت جيلسوا عليها مث حف امل
اجلنة حىت جيلسوا على الكثيب فيتجلى هلم رهبم تبارك وتعاىل حىت ينظروا إىل وجهه وهو يقول أنا الذي صدقتكم 

  وعدي وأمتمت عليكم نعميت هذا حمل كراميت فسلوين 
رضائي أحلكم داري وأنالكم كراميت فسلوين فيسألونه حىت تنتهي رغبتهم فيسألونه الرضا فيقول اهللا عز و جل 

فيفتح هلم عند ذلك ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر إىل مقدار منصرف الناس يوم اجلمعة 
 مث يصعد الرب تبارك وتعاىل على كرسيه فيصعد معه الشهداء والصديقون أحسبه قال ويرجع أهل الغرف إىل

غرفهم درة بيضاء ال فصم فيها وال وصم أو ياقوتة محراء أو زبرجدة خضراء منها غرفها وأبواهبا مطردة فيها أهنارها 
متدلية فيها مثارها فيها أزواجها وخدمها فليسوا إىل شيء أحوج منهم إىل يوم اجلمعة ليزدادوا فيه كرامة وليزدادوا 

  يوم املزيد  فيه نظرا إىل وجهه تبارك وتعاىل ولذلك دعي
رواه ابن أيب الدنيا والطرباين يف األوسط بإسنادين أحدمها جيد قوي وأبو يعلى خمتصرا ورواته رواة الصحيح 

  والبزار واللفظ له 
  الفصم بالفاء هو كسر الشيء من غري أن تفصله 

  والوصم بالواو الصدع والعيب 
لى اهللا عليه و سلم أتاين جربيل فإذا كفه مرآة وروي عن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ص - ٥٧٤٨

  كأصفى املرايا وأحسنها وإذا يف وسطها نكتة سوداء قال قلت يا جربيل ما هذه قال هذه الدنيا صفاؤها وحسنها 
قال قلت وما هذه اللمعة السوداء يف وسطها قال هذه اجلمعة قال قلت وما اجلمعة قال يوم من أيام ربك عظيم 

فه وفضله وامسه يف الدنيا واآلخرة أما شرفه وفضله وامسه يف الدنيا فإن اهللا تبارك وتعاىل مجع فيه أمر وسأخربك بشر
اخللق وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسأالن اهللا فيها خريا إال أعطامها إياه 

صري أهل اجلنة إىل اجلنة وأدخل أهل النار النار وجرت عليهم  وأما شرفه وفضله وامسه يف اآلخرة فإن اهللا تعاىل إذا
  أيامها وساعاهتا 

ليس هبا ليل وال هنار إال قد علم اهللا مقدار ذلك وساعاته فإذا كان يوم اجلمعة يف احلني الذي يربز أو خيرج فيه أهل 
سعتها وعرضها وطوهلا إال اهللا عز و جل اجلمعة إىل مجعتهم نادى مناد يا أهل اجلنة اخرجوا إىل دار املزيد ال يعلم 

  فيخرجون يف كثبان من املسك 
قال حذيفة وإنه هلو أشد بياضا من دقيقكم هذا قال فيخرج غلمان األنبياء مبنابر من نور وخيرج غلمان املؤمنني 

  بكراسي من ياقوت 
عى املثرية تثري عليهم أثابري املسك قال فإذا وضعت هلم وأخذ القوم جمالسهم بعث اهللا تبارك وتعاىل عليهم رحيا تد

األبيض فتدخله من حتت ثياهبم وخترجه يف وجوههم وأشعارهم فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك املسك من 
امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه األرض لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك املسك من تلك 

  اهللا عز و جل  املرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن
قال مث يوحي اهللا سبحانه إىل محلة العرش فيوضع بني ظهراين اجلنة وبينه وبينهم احلجب فيكون أول ما يسمعون منه 

  أن يقول أين عبادي الذين أطاعوين بالغيب ومل يروين وصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسلوين فهذا يوم املزيد 



  نك فارض عنا قال فيجتمعون على كلمة واحدة رب رضينا ع
  قال فريجع اهللا تعاىل يف قوهلم أن يا أهل اجلنة إين لو مل أرض عنكم ملا أسكنتكم جنيت فسلوين فهذا يوم املزيد 

  قال فيجتمعون على كلمة واحدة رب وجهك أرنا ننظر إليه 
هم أن ال حيترقوا قال فيكشف اهللا تبارك وتعاىل تلك احلجب ويتجلى هلم فيغشاهم من نوره شيء لوال أنه قضى علي

  الحترقوا مما غشيهم من نوره 
  قال مث يقال هلم ارجعوا إىل منازلكم 

قال فريجعون إىل منازهلم وقد خفوا على أزواجهم وخفني عليهم مما غشيهم من نوره تبارك وتعاىل فإذا صاروا إىل 
  منازهلم تراد النور وأمكن حىت يرجعوا إىل صورهم اليت كانوا عليها 

ل هلم أزواجهم لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غريها قال فيقولون ذلك بأن اهللا تبارك قال فتقو
  وتعاىل جتلى لنا فنظرنا منه إىل ما خفينا به عليكم 
  قال فلهم يف كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا 

  رواه البزار  ٧١وا يعملون السجدة قال وذلك قوله عز و جل فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كان
وروي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن أدىن أهل اجلنة منزلة  - ٥٧٤٩

ملن ينظر إىل جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسرية ألف سنة وأكرمهم على اهللا من ينظر إىل وجهه غدوة 
  ى اهللا عليه و سلم وعشية مث قرأ رسول اهللا صل

   ٣٢ ٢٢وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة القيامة 
رواه أمحد والترمذي وتقدم ورواه ابن أيب الدنيا خمتصرا إال أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أفضل 

  أهل اجلنة منزلة من ينظر إىل وجه اهللا تعاىل كل يوم مرتني 
رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا عز و جل يقول  وعن أيب سعيد اخلدري - ٥٧٥٠

ألهل اجلنة يا أهل اجلنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك واخلري يف يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا ال نرضى يا 
أي شيء أفضل من ذلك ربنا وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك فيقول أال أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون و

  فيقول أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا 
  رواه البخاري ومسلم والترمذي 

  فصل يف أن أعلى ما خيطر على البال أو جيوزه العقل من حسن الصفات

  املتقدمة فاجلنة وأهلها فوق ذلك 
و سلم قال اهللا عز و جل أعددت عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٥٧٥١

لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم فال تعلم نفس ما أخفي 
   ٧١هلم من قرة أعني السجدة 

  رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جملسا وعن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال شهدت  - ٥٧٥٢

  وصف فيه اجلنة حىت انتهى مث قال يف آخر حديثه فيها ما ال عني رأت وال أذن 



مسعت وال خطر على قلب بشر مث قرأ هاتني اآليتني تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما 
   ٧١ ٦١أعني جزاء مبا كانوا يعملون السجدة رزقناهم ينفقون فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة 

  رواه مسلم 
وعن داود بن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه و  - ٥٧٥٣

سلم قال لو أن ما يقل ظفر مما يف اجلنة بدا لتزخرف له ما بني خوافق السموات واألرض ولو أن رجال من أهل 
  لع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم اجلنة اط

  رواه ابن أيب الدنيا والترمذي وقال حديث حسن غريب 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا خلق اهللا جنة عدن خلق  - ٥٧٥٤

   ١ قال هلا تكلمي فقالت قد أفلح املؤمنون املؤم فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر مث
ويف رواية خلق اهللا جنة عدن بيده ودىل فيها مثارها وشق فيها أهنارها مث نظر إليها فقال هلا تكلمي فقالت  - ٥٧٥٥

  قد أفلح املؤمنون فقال وعزيت وجاليل ال جياورين فيك خبيل 
  ا جيد ورواه ابن أيب الدنيا من حديث أنس بنحوه وتقدم لفظه رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسنادين أحدمه

وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يف اجلنة ما ال عني  - ٥٧٥٦
  رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

  رواه الطرباين والبزار بإسناد صحيح 
هللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قيد سوط أحدكم يف اجلنة خري وعن أيب هريرة رضي ا - ٥٧٥٧

من الدنيا ومثلها معها ولقاب قوس أحدكم من اجلنة خري من الدنيا ومثلها معها ولنصيف امرأة من اجلنة خري من 
  الدنيا ومثلها معها قلت يا أبا هريرة ما النصيف قال اخلمار 

لبخاري ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لقاب قوس يف اجلنة خري مما تطلع رواه أمحد بإسناد جيد وا
  عليه الشمس وقال لغدوة 

ورواه الترمذي وصححه ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وموضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما 
فاز وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور أو روحة يف فيها واقرؤوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد 

  سبيل 

   ٥٨١اهللا خري مما تطلع عليه الشمس أو تغرب آل عمران 
رواه الطرباين يف األوسط خمتصرا بإسناد رواته رواة الصحيح ولفظه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملوضع 

  سوط يف اجلنة خري مما بني السماء واألرض 
ن يف صحيحه ولفظه قال غدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو وابن حبا

موضع قدم من اجلنة خري من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة اطلعت إىل األرض من نساء أهل اجلنة ألضاءت ما بينهما 
  ا وملألت ما بينهما رحيا ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيه

وعن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال غدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من  - ٥٧٥٨
الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل اجلنة 

  ت ما بينهما رحيا ولنصيفها يعين مخارها خري من الدنيا وما فيها اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت الدنيا وما فيها وملأل
  رواه البخاري ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له 



  القاب هنا قيل هو القدر وقيل من مقبض القوس إىل سيته ولكل قوس قوبان 
الذي يوضع فيه والقد بكسر القاف وتشديد الدال هو السوط ومعىن احلديث ولقدر قوس أحدكم أو قدر املوضع 

  سوطه خري من الدنيا وما فيها 
  وقد رواه البزار خمتصرا بإسناد حسن قال موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها 

  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ليس يف اجلنة شيء مما يف الدنيا إال األمساء 
  رواه البيهقي موقوفا بإسناد جيد 

  ا وأهل النار فيها وما جاء يف ذبح املوتفصل يف خلود أهل اجلنة فيه

عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثه إىل اليمن فلما قدم عليهم قال  - ٥٧٦٠
يا أيها الناس إين رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليكم خيربكم أن املرد إىل اهللا إىل جنة أو نار خلود بال 

  امة بال ظعن موت وإق
  رواه الطرباين يف الكبري بإسناد جيد إال أن فيه انقطاعا 

وتقدم حديث أيب هريرة يف بناء اجلنة وفيه من يدخلها ينعم وال يبأس وخيلد ال ميوت ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه 
  وحديث ابن عمر أيضا مبثله 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا دخل أهل وعن أيب سعيد اخلدري و أيب هريرة رضي اهللا عنهما ع - ٥٧٦١
اجلنة اجلنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فال 

كنتم هترموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا وذلك قول اهللا عز و جل ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا 
   ٣٤تعملون األعراف 

  رواه مسلم والترمذي 
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤتى باملوت كهيئة  - ٥٧٦٢

كبش أملح فينادي به مناد يا أهل اجلنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت وكلهم 
ي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا املوت وكلهم قد قد رآه مث يناد

  رآه فيذبح بني اجلنة والنار مث يقول يا أهل اجلنة خلود فال موت ويا أهل النار خلود فال موت مث قرأ 

  بيده إىل الدنيا وأشار  ٩٣وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة وهم ال يؤمنون مرمي 
رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ولفظه قال إذا كان يوم القيامة أيت باملوت كالكبش األملح فيوقف بني 

  اجلنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن أحدا مات فرحا ملات أهل اجلنة ولو أن أحدا مات حزنا ملات أهل النار 
  مهزة مكسورة مث باء موحدة مشددة أي ميدون أعناقهم لينظروا  يشرئبون بشني معجمة ساكنة مث راء مث

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤتى باملوت يوم القيامة فيوقف  - ٥٧٦٣
ل النار على الصراط فيقال يا أهل اجلنة فيطلعون خائفني وجلني أن خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه مث يقال يا أه

  فيطلعون مستبشرين فرحني أن خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا املوت 
  قال فيؤمر به فيذبح على الصراط مث يقال للفريقني كالمها خلود فيما جيدون ال موت فيها أبدا 

  روه ابن ماجه بإسناد جيد 



ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤتى باملوت يوم القيامة كأنه كبش وعن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسو - ٥٧٦٤
أملح فيوقف بني اجلنة والنار مث ينادي مناد يا أهل اجلنة فيقولون لبيك ربنا قال فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم 

فيقولون نعم ربنا هذا  ربنا هذا املوت مث ينادي مناد يا أهل النار فيقولون لبيك ربنا قال فيقال هلم هل تعرفون هذا
  املوت فيذبح كما تذبح الشاة فيأمن هؤالء وينقطع رجاء هؤالء 
  رواه أبو يعلى واللفظ له والطرباين والبزار وأسانيدهم صحاح 

  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صار أهل اجلنة  - ٥٧٦٥

نار جيء باملوت حىت جيعل بني اجلنة والنار فيذبح مث ينادي مناد يا أهل اجلنة ال موت يا إىل اجلنة وأهل النار إىل ال
  أهل النار ال موت فيزداد أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم وأهل النار حزنا إىل حزهنم 

يقوم مؤذن ويف رواية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار مث  - ٥٧٦٦
بينهم فيقول يا أهل اجلنة ال موت ويا أهل النار ال موت كل خالد فيما هو فيه رواه البخاري ومسلم ولنختم 

الكتاب مبا ختم به البخاري رمحه اهللا كتابه وهو حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
لى اللسان ثقيلتان يف امليزان سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم و سلم كلمتان حبيبتان إىل الرمحن خفيفتان ع

قال احلافظ زكي الدين عبد العظيم مملي هذا الكتاب رضي اهللا عنه وقد مت ما أرادنا اهللا به من هذا اإلمالء املبارك 
ع التؤدة والتأين ونستغفر اهللا سبحانه مما زل به اللسان أو داخله ذهول أو غلب عليه نسيان فإن كل مصنف م

وإمعان النظر وطول الفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك فكيف باململى مع ضيق وقته وترادف مهومه واشتغال 
باله وغربة وطنه وغيبة كتبه وقد اتفق إمالء عدة من األبواب يف أماكن كان األليق هبا أن تذكر يف غريها وسبب 

يف غريها فأمليناه حسب ما اتفق وقدمنا فهرست األبواب أول ذلك عدم استحضارها يف تلك األماكن ونذكرها 
الكتاب ألجل ذلك وكذلك تقدم يف هذا اإلمالء أحاديث كثرية جدا صحاح وعلى شرط الشيخني أو أحدمها 

ولكن مل ننبه على كثري من ذلك بل قلت غالبا إسناد جيد أو رواته ثقات أو رواة الصحيح أو حنو ذلك وإمنا منع 
على ذلك جتويز وجود علة مل حتضرين مع اإلمالء وكذلك تقدم أحاديث كثرية غريبة وشاذة متنا أو من النص 

إسنادا مل أتعرض لذكر غرابتها وشذوذها واهللا أسأل أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي وأن ينفع به إنه ذو الطول 
  الواسع العظيم 
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