
لتنبيه:كتاب  لتوبيخ وا   ا
بن حيان بن جعفر  بن حممد  اهللا   عبد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
احلمد هللا احملمود بالفوائد املأمون منه الرغائب املرجتى من عنده املواهب احلمد هللا الذي استغىن لفضله ومل يغن أحدا 

جبلهم على إرادته وصريهم إىل مشيئته من خلقه عن نفسه أحوجهم إليه بقدرته واستغىن بعظمته وقهرهم بعونه و
حنمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه 

  وسلم وعلى آله أمجعني 
هو حسبنا ونعم هذا كتاب التوبيخ والتنبيه الذي يلزم املرء املسلم استعماله واملواظبة عليه واهللا املوفق واملعني و

  الوكيل 

  ذكر عدد أبوابه

  
  ما يلزم املرء املسلم ألخيه من النصيحة له  ١
  ما يلزمه من اخلصال اليت إذا ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا  ٢
  ما أمر به املؤمنون أن يستعملوه يف ترك التقاطع والتدابر والتحاسد  ٣
  ما أمر به يف ترك غيبة أخيه وإتباع عورته  ٤
  ) إن اتبعت عورات املسلمني أفسدهتم ( ذكر قوله  ٥
  النهي عن كشف عورة املسلمني  ٦
  ) ال تبلغوين من أصحايب إال خريا ( أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٧
  األمر حبسن الظن باملسلمني  ٨
  أبغض الرجال إىل اهللا الذي يقتدى( ذكر قوله صلى اهللا عليه وسلم  ٩

____________________  
١ *  

  كتاب التوبيخ والتنبيه أليب الشيخ

  

  ) بسيئة املؤمن ويدع حسنته 
  ما ذكر يف الرياء وعقوبة املواثيق  ١٠
  } اخلبيثات للخبيثني { ما روى يف قوله عز وجل  ١١



  النهي عن الغيبة وما جاء فيه صفة الغيبة  ١٢
  ذكر ما أعده اهللا عز وجل ألهل الغيبة  ١٣
  ده اهللا عز وجل ملن ذب عن أخيه بظهر الغيب كفارة الغيبة وما أع ١٤
  ذكر البهتان وما جاء فيه  ١٥
  النهى عن تكفري املسلم وما جاء فيه  ١٦
  ) سباب املسلم فسوق ( قوله  ١٧
  النهى عن لعن املسلم أخاه وما روى يف ذلك وما جيب استعماله يف أخيه  ١٨
  النهى عن روعة أخيه املسلم  ١٩
  من سلم املسلمون من لسانه ويده ذكر املسلم وأثر  ٢٠
  النهى عن االستمالة يف عرض املرء املسلم  ٢١
  ذكر النميمة وما جاء فيه  ٢٢
  ما روى يف ذى الوجهني  ٢٣
  ذكر احلديث جمالس املسلمني وأنه أمانة  ٢٤
  ذكر من تسمع حلديث قوم وهم له كارهون  ٢٥
  ذكر العجب والتكرب وما روى فيه  ٢٦
  روى فيه  التواضع وما ٢٧
  ما ذكر يف أذى املسلم وما روى فيه  ٢٨
  ما ذكر يف الكذب وما جاء فيه ٢٩

____________________  

  ذكر ما يلزم املرء املسلم ألخيه املسلم من النصيحة له والشفقة عليه

  
جرير بن  حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا شيبان بن فروخ ثنا عكرمة بن إبراهيم ثنا عاصم عن شقيق عن ١

  عبد اهللا قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبايعين وقال 
  )١) (تعبد اهللا وال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتناصح املسلمني وتفارق املشرك ( 

____________________  
يب وائل عن أيب خنيلة إسناده صحيح أخرجه النسائي والطرباين يف الكبري من طريق جريرعن منصور عن أ -١

وإسناده صحيح أما إسناد أيب الشيخ ففيه عكرمة بن إبراهيم األزدي ضعفه النسائي وقال حيىي وأبو داود ليس 
  بشيء كما يف امليزان لكن تابعه عند الطرباين يف الكبري زائدة ومحاد بن سلم

  
الك بن أنس عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أمحد بن حامت بن خمشى ثنا م ٢

  )١) (الدين النصيحة هللا ولرسوله وألئمة املسلمني ولعامتهم ( عن أيب هريرة رفعه قال 



____________________  
  إسناده صحيح  -١

  
عن متيم حدثنا إبراهيم بن حممد ثنا أمحد بن حامت ثنا سفيان بن عيينه عن سهيل ابن أيب صاحل مسع عطاء بن يزيد  ٣

الدين نصيحة ثالث مرات هللا ولرسوله ولكتابه وخلاصة املؤمنني ( الداري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ) ١) (وعامتهم 

  حدثنا علي بن رستم ثنا حممد بن جرب ثنا أيب ثنا سفيان الثوري عن سهيل بإسناد مثله  ٤
  ة عن أيب وائل والشعيب قاال قال جرير حدثنا عبدان ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن مغري ٥

  ) ١(أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت له أبايعك على السمع والطاعة وبايعين على النصح للمسلمني 
أخربنا عبد الرمحن بن حممد بن حامد أنا عبد اجلبار بن العالء ثنا سفيان قال قلت لسهيل بن أيب صاحل أريت  ٦

  لقعقاع عن أبيك مسعته فقالحديثا حدثناه عمرو بن ا
____________________  

  إسناده صحيح  -١

  
حدثنيه الذي مسعه أيب منه مسعت عطاء بن يزيد صديق أليب من أهل الشام حيدث عن متيم الدارى قال قال رسول 

لنبيه وألئمة الدين نصيحة الدين نصيحة فقال رجل ملن يا رسول اهللا قال هللا ولكتابه و( اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (املؤمنني وعامتهم 

ذكر الفرياين ثنا حممد بن عباد ثنا حامت عن ابن عجالن عن القعقاع وزيد بن أسلم عبيد اهللا بن مقسم كلهم  ٧
الدين النصيحة قالوا ملن قال هللا ( يذكره عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يف إسناده حامت بن إمساعيل املدين قال احلافظ صدوق يهم وكذا حممد ) + ألئمة املسلمني وعامتهم ولكتابه ولنبيه و
بن عباد هو املكى سبق ترمجته لكن احلديث يف املتابعات وحممد بن عجالن قال احلافظ صدوق إال أنه اختلطت عليه 

  + وعلى هذا فاحلديث حسن فقط  ١٩٠ \ ٢أحاديث أيب هريرة التقريب 
حدثنا أبو حيىي الرازي ثنا سهل بن عثمان ثنا حفص بن غياث عن هشام ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قال  ٨

الدين النصح ثالث مرات قيل يا رسول اهللا ملن قال هللا ولكتابه وألئمة املسلمني ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  + صدوق له أوهام فاإلسناد يرتقى للصحة مبا قبله يف إسناده هشام بن سعد املدىن قال احلافظ ) + وعامتهم 

حدثنا عبد الرمحن بن احلسن ثنا أبو سيار ثنا حممد بن حمبب ثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قال  ٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

____________________  
  إسناده صحيح  -١

  ) الدين النصيحة ( 
عى عن حفص بن غياث عن هشام عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا ورواه أبو معمر القطي ١٠



  عليه وسلم مثله 
بايعت النيب ( حدثنا عبدان ثنا جعفر بن محيد ثنا الوليد بن أيب ثور عن عبد امللك ابن عمري عن جرير قال  ١١

  ) صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم والنصح لكل مسلم 
ا أبو بكر بن أيب شيبه ثنا زيد بن احلباب ثنا حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنا أبو يعلى ثن ١٢

الدين النصيحة قالوا ملن يا رسول اهللا قال لكتاب اهللا ولنبيه وألئمة ( قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) املؤمنني 

ا عبيد اهللا بن الصلت احلليمي ثنا على بن احلسن السامي حدثنا حممد بن إبراهيم بن زاذان ثنا النوفلي حبلب ثن ١٣
( حدثنا خليد بن دعلج وسعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

املؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون وإن بعدت منازهلم وأبداهنم والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن 
  )١) (منازهلم وأبداهنم  اقتربت

____________________  
  إسناده ضعيف  -١

  
  حدثنا حممد بن أمحد بن محدان ثنا حممد بن سعيد بن عبد امللك الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم  ١٤

( حدثنا عثمان بن أيب العاتكة عن على بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (ن اهللا تبارك وتعاىل يقول أحب عبادة عبدى إيل النصيحة إ

( حدثنا جعفر بن شريك ثنا لوين ثنا حزم القطعي قال مسعت احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٥
اهللا إىل  والذي نفس حممد صلى اهللا عليه وسلم بيده لئن شئتم ألقسمن لكم إن أحب عباد اهللا إىل اهللا الذين حيببون

إسناده مرسل واملرسل من أقسام الضعيف وهو ) + عباده وحيببون عباد اهللا إىل اهللا وميشون يف األرض بالنصيحة 
احلديث الذي يرويه التابعي مرفوعا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو هبذه الصورة حذف منه راو غري معروف 

  +صحيح أما اجملهول فال وقد يكون غري ثقة والعربة هنا بالسند املتصل ال
____________________  

  إسناده ضعيف يف إسناده عثمان بن أيب عاتكة قال احلافظ ضعفوه يف روايته عن علي بن يزيد  -١

  
  حدثنا علي بن ثنا حسني ثنا ابن املبارك عن معمر قال كان يقال أنصح الناس لك من خاف اهللا فيك  ١٦
د بن أيب احلوارى ثنا أبو عبد اهللا الرازى قال قال يل سفيان بن عيينة عليك أنا إسحاق بن إبراهيم ثنا أمح ١٧

  بالنصح هللا يف خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه 
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو الربيع املصري ثنا ابن وهب أخربين عبد الرمحن بن زيد عن أبيه أن  ١٨

ن هللا عبادا جيلسون بني يدى الرمحن يوم القيامة على منابر نور ما هم بأنبياء إ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء بقرب جمالسهم من اهللا قلنا يا رسول اهللا من أولئك قال هم الذين ميشون يف 

قد حببوا اهللا إىل الناس فكيف حيببون األرض هللا بالنصيحة حيببون اهللا إىل الناس وحيببون الناس إىل اهللا فقلنا هذا هم 
  ) الناس إىل اهللا قال يأمروهنم بطاعة اهللا فإذا أطاعوا اهللا أحبهم 



  ما يلزم املرء املسلم ألخيه من اخلصال اليت إذا ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا

  
  أخربنا أمحد بن جعفر اجلمال ثنا عبد السالم بن عاصم ثنا الصباح بن ١٩

____________________  

حق املسلم على ( حمارب عن أشعث عن سعيد بن ميناء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
املسلم مخس إن مرض عاده وإن مات شيع جنازته وإن مر به فيسلم عليه وإن عطس مشته وإن دعاه ولو إىل ذراع 

  ) ١) (أجابه 
ثنا احلسن بن عيسى بن ماسرجس ثنا ابن املبارك ثنا عبد الرمحن بن زياد حدثنا حممد بن عبد الرحيم بن شبيب  ٢٠

ست ( بن أنعم ان زياد بن أنعم أخربه أنه مسع أبا أيوب األنصاري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يسلم عليه  خصال واجب للمسلم على املسلم من ترك شيئا منهك فقد ترك حقا واجبا جييبه إذا دعاه وإذا لقيه أن

  + إسناده ضعيف ) + وإذا عطس أن يشمته وإذا مرض أن يعوده وإذا استنصحه أن ينصح له 
حدثنا حممد بن عبد اهللا بن احلسن ثنا حممد بن بكري ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال  ٢١

يسلم عليه إذا لقيه وجييبه إذا دعاه للمسلم على املسلم ست باملعروف ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  +إسناده ضعيف ) + ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض وحيضر جنازته إذا مات وحيب له ما حيب لنفسه 

____________________  
  يف إسناده عبد السالم بن عاصم هو اجلعفي من احلادية عشرة أخرج له ابن ماجه قال احلافظ مقبول  -١

  
اهللا حممود الواسطى ثنا أمحويه ثنا إبراهيم بن سعيد املدين قال مسعت سعيد املقربي عن أيب هريرة  حدثنا أبو عبد ٢٢

ست خصال من املعروف للمسلم على أخيه املسلم جييبه إذا دعاه ويعوده إذا مرض ( قال قال صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (ويشهده إذا مات ويشمته إذا عطس وحيسن صبحته إن غاب أو شهد 

ثنا أبو بكر الفريايب ثنا أبو مروان العثماين ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب  ٢٣
حق املسلم على املسلم ستة إذا لقيته سلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا ( هريرة قال قال صلى اهللا عليه وسلم 

إسناده صحيح أخرجه ) + وإذا مرض فعده وإذا مات فاصحبه استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد اهللا فشمته 
  + مسلم وأمحد ويف سند أيب الشيخ عبد العزيز بن أيب حازم قال احلافظ صدوق 

حدثنا العباس بن محدان ثنا عبد اهللا بن عمر ثنا أبو داود حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب  ٢٤
حق املسلم على املسلم مخس رد السالم وتشميت العاطس وإجابة الداعي ( وسلم هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 
قال الشيخ األلباين هذا إسناد حسن رجاله رجال الشيخني إال أهنما أخرجا حملمد ) + وعيادة املريض واتباع اجلنازة 

 الشيخ ففيه زمعة بن صاحل بن عمرو متابعة وقد تابعه الزهرى عن ابن املسيب عن أيب هريرة به حنوه أما إسناد أيب
  +قال احلافظ ضعيف 

____________________  
  إسناده صحيح أخرجه الترمذي بسنده وقال هذا حديث صحيح ويف سنده حممد بن موسى قال احلافظ صدوق  -١



  
ع ابن حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا هاشم بن القاسم احلراين ثنا يعلى ابن األشدق عن عمه قال كنا م ٢٥

  عمر إذا مرت حمامل فقال 
سالم عليكم ورمحة اهللا فإذا هو ابن مسعود فقال عيبة علم فسلوه ما حق املسلم على املسلم فقال مخس حق املسلم 
على املسلم رد السالم بأفضل أو مثله وإذا لقيت أخاك املسلم ضاال يف طريق فال تدعه حىت هتديه الطريق وتريه إياه 

ك املسلم أن تنصحه وإن استأمنك فأمن وإن نزل عليك حموجا فواسه مبتاعك حىت يدخل وإذا استنصحك أخو
  ) ١(عندك هذا حق املسلم على املسلم 

حدثنا حممد بن علي احلفار البغدادي ثنا أبو مهام بن شجاع ثنا عثمان ابن مطر عن يزيد بن بزيع عن عطاء  ٢٦
   ما حق اجلوار قال اخلراساين عن معاذ بن جبل قال قلنا يا رسول اهللا

إن إستقرضك أقرضته وإن إستعانك أعنته وإن إحتاج أعطيته وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته وإن أصابه ( 
خري سرك وهنئته وإن أصابته مصيبة سليته وعزيته ال تؤذه بقتار قدرك إال أن تغرف هلم منها وال تستطيل عليه 

 بإذنه وإن اشتريت فاكهة فاهد له منها وإال فادخله سرا ال خيرج ولدك بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريح إال
+ أو كلمة حنوها ) بشيء منه يغيظون به ولده هل تفقهون ما أقول لكم لن يؤدى حق اجلار إال قليال ممن رحم اهللا 

  +إسناده ضعيف 
____________________  

عبد اهللا بن جراد وزعم أن لعمه صحبة فذكر  يف إسناده يعلى بن األشدق قال ابن عدى روى عن عمه -١
أحاديث كثرية منكرة وهو وعمه غري معروفني وقال البخاري ال يكتب حديثه وقال ابن حبان وضعوا له أحاديث 

  فحدث هبا ومل يدر وقال أبو زرعة ليس بشيء ال يصدق 

  
ابن هارون أنا سامل بن عبيد عن أيب عبد حدثنا عبد الرمحن بن احلسن ثنا حممد بن عبد امللك الواسطى ثنا يزيد  ٢٧

ستة على كل مسلم إذا مر سلم وإذا عطس مشت ( اهللا عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال صلى اهللا عليه وسلم 
  وإذا دعى أجاب ولو على كراع شاة وإذا مرض عاده وإذا مات تبع جنازته وإذا غاب حفظ غيبته 

ة ثنا ابن هليعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا أخربنا أبو يعلى ثنا كامل بن طلح ٢٨
ستة للمسلم على املسلم إن وجع يعوده وإن مات أن يشهده وإن غاب أن ينصح له وإن لقيه أن ( عليه وسلم قال 

  )١) (يسلم عليه وإذا دعاه أن جييبه وإذا عطس أن يشمته 
____________________  

  عبد اهللا بن هليعة وروايته ضعيفة إذا كانت عن غري العبادلة من أمثال عبد اهللا بن املبارك يف إسناده  -١

  
أخربنا عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ثنا العباس بن الوليد بن مزيد ثنا أيب قال مسعت األوزاعى قال وأخربين  ٢٩

حق املسلم مخس ( اهللا عليه وسلم يقول ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى 
أن ينصحه إذا ( وقال يف حديث آخر ) رد السالم وعيادة املريض وإتباع اجلنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس 

  ) ١) (غاب 



حدثنا عيسى بن حممد الرازى ثنا حممد بن صاحل بن على األشج ثنا حيىي بن نص ثنا هالل بن خباب عن زاذان  ٣٠
حق املسلم على املسلم ست يسلم عليه إذا ( عن على قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أيب عمر 

  ) لقيه وجييبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويشهد جنازته إذا مات 
هارون عن أيب عبيدة عن احلسن حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا حممد بن الوزير الواسطى ثنا يزيد ابن  ٣١

  قال ابن آدم جيب عليك ألهل قبلتك أربع تعني حمسنهم وحتب تائبهم وتستغفر ملذنبهم وتدعو مدبرهم
____________________  

  إسناده حسن يف سنده العباس بن الوليد قال احلافظ صدوق عابد  -١

  
عبد اهللا بن يوسف ثنا ابن هليعة ثنا خالد بن أيب عمران  حدثنا حممد بن احلسني الطرباين ثنا محيد بن زجنويه ثنا ٣٢

وكان ) املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله ( عن نافع عن ابن عمر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
لى للمرء املسلم ع( وكان يقول ) والذي نفسي بيده ماتواد اثنان فيفرق بينهما إال بذنب حيدثه أحدمها ( يقول 

أخيه من املعروف ست يشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض وينصحه إذا غاب وشهد ويسلم عليه إذا لقيه وجييبه إذا 
  ) ١) (دعاه ويتبعه إذا مات وهنى عن هجرة املسلم أخاه فوق ثالث 

جنيح عن جماهد  حدثنا أبو عيسى اخلتلى ثنا عبد امللك بن عمر بن أبان ثنا احملارىب عن عباد بن كثري عن ابن أيب ٣٣
  قال

____________________  
يف إسناده ابن هليعة وحديثه عن غري العبادلة يعد من األحاديث الضعيفة وأخرج احلديث اإلمام أمحد بنفس  -١

  السند 

  
كنت مع ابن عمر فسلم عليه رجل فقال كيف أنت يا جماهد فقال يل ابن عمر تعرفه قلت نعم قال ما امسه قلت ال 

ل عبد اهللا كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليه رجل مث قال كيف أنت يا عبد اهللا قلت أدري فقا
  خبري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعرفه قلت نعم قال ما امسه قلت ال أدري فقال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ١) (إذا مرض وتشيع جنازته إذا مات  ليست هذه باملعرفة ولكن املعرفة أن تعرف امسه واسم أبيه فتعوده( 

  ما أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم املؤمنني أن يستعملوه يف أخواهنم من ترك التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد

  
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا على بن اجلعد ثنا شعبة وأنا أبو يعلى ثنا أبو خثيمة ثنا وهب بن  ٣٤
  ر ثنا شعبه جري

وأنا أبو يعلى ثنا إسحاق بن إمساعيل الطلقاين ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة قال يزيد بن مخري أخربين قال مسعت سليم 
  بن عامر حيدث عن أوسط البجلي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال قال صلى اهللا عليه وسلم 

والكذب فإنه مع الفجور ومها يف النار وال تقاطعوا وال تدابروا عليكم بالصدق فإنه مع الرب ومها يف اجلنة وإياكم ( 
  + إسناده صحيح ) + وال تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا عباد اهللا إخوانا كما أمركم اهللا 



  أخربنا حامد بن شعيب البلخى ثنا منصور بن أيب مزاحم ثنا أبو بكر بن ٣٥
____________________  

  قال احلافظ متروك روى أحاديث كذب وأخرجه الطرباين يف الكبري بسنده  يف إسناده عباد بن كثري -١

ال حتاسدوا وال تدابروا وال ( عياش عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (تنافسوا وال تباغضوا وال يغتب بعضكم بعضا 

رى ثنا حممد بن حيىي النيسابورى ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أخربنا أمحد بن احلسن بن جنيد النيابو ٣٦
ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا ( األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ١) (وكونوا عباد اهللا إخوانا 
د بن سلمة عن حممد بن واسع عن شتري بن هنار عن أنا أبو يعلى املوصلي ثنا إبراهيم بن احلجاج السامي ثنا محا ٣٧

  أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ) ١) (ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تناجشوا وكونوا عباد اهللا إخوانا ( 
  أخربنا حامد بن شعيب ثنا حممد بن بكار ثنا أبو معشر  ٣٨

  حممد بن أيب معشر أخربين أيب عن حممد وأنا أمحد بن عبد اهللا بن سابور ثنا
____________________  

  إسناده صحيح  -١

كونوا عباد اهللا إخوانا وال تباغضوا وال حتاسدوا ( ابن كعب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (وال تنافسوا وال تدابروا وال يغتب بعضكم بعضا 

نا سريج بن يونس ثنا عبد الوهاب عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أخربنا حامد بن شعيب ث ٣٩
يف إسناده حممد بن ) + ال تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا عباد اهللا إخوانا ( قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  + تقي إىل الصحيح عمرو بن علقمة وعطاء اخلفاف حديثهما يف عداد احلسن لكن احلديث يف املتابعات فري
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن وحممد بن عبد اهللا بن مصعب قاال ثنا عبد اجلبار ثنا سفيان ثنا الزهرى قال  ٤٠

  مسعت أنس بن مالك يقول قال صلى اهللا عليه وسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثالث ال تقاطعوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال حيل ملسلم ( 

  + يف إسناده عبد اجلبار بن العالء قال احلافظ ال بأس به ) + 
حدثنا أبو حفص القافالى ثنا يعيش بن اجلهم ثنا عبد احلميد احلماىن ثنا عبيد اهللا بن عمر عن الزهرى عن أنس  ٤١

  بن مالك قال قال صلى اهللا عليه وسلم
____________________  

ن أبو معشر وهو جنيح بن عبد الرمحن السندي مشهور بكنيته أخرج له أصحاب األصول األربعة يف اإلسنادي -١
  هـقال احلافظ عنه ضعيف  ١٧٠مات سنة 

  ) ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا ( 
قال قال صلى اهللا عليه وسلم  حدثنا عبدان ثنا دحيم ثنا عمر بن عبد الواحد ثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس ٤٢



  ) ١) (ال تقاطعوا وال تدابروا ( 
أخربنا إسحاق بن إبراهيم بن مجيل ثنا حممد بن عمرو بن العباس ثنا عبد امللك أبو عامر عن عبد اهللا بن بديل  ٤٣

وال تدابروا وال  ال تقاطعوا( عن الزهرى عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
يف إسناده عبد اهللا بن بديل قال ) + تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام 

  + احلافظ يف التقريب صدوق خيطىء 
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا حيىي بن حجر ثنا فضيل بن عياض عن منصور عن أيب حازم عن أيب  ٤٤
  رة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هري
يف إسناده حيىي بن حجر ولقد أخرج احلديث ) + ال هجرة فوق ثالث فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار ( 

بنفس املنت واإلسناد أبو نعيم يف حلية األولياء وقال صحيح من حديث منصور حدث به الثوري وشعبه مثله 
  + وإسناده صحيح 

  براهيم ثنا أمحد ثنا ابن وهب ثنا فضيل مثلهحدثنا إ ٤٥
____________________  

  إسناده صحيح ورجاله ثقات  -١

  
أخربنا أبو يعلى ثنا جعفر بن مهران ثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذة عن هشام بن عامر قال قال  ٤٦

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الث وإهنما إن تصارما فوق ثالث فإهنما ناكبان عن احلق ما داما على ال حيل ملسلم أن يصارم مسلما فوق ث( 

صرامهما وإهنما إن ماتا على صرامهما مل يدخال اجلنة مجيعا وإن الذي يسبق بالفيء يكون سبقه إىل الفيء كفارة له 
  ) ١) (وإن سلم عليه ومل يقبل سالمه رده عليه امللك ورد على اآلخر الشيطان 

لرمحن بن أيب حامت ثنا حممد بن عبادة ثنا يزيد بن هارون ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن زياد عن أيب حدثنا عبد ا ٤٧
  هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  + إسناده حسن ) + ال تعادوا وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا ( 
م ثنا ابن جريج قال حدثين عطاء أنه مسع أبا هريرة حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاص ٤٨

  يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
____________________  

  إسناده صحيح ورجاله موثقون  -١

  
  ) ١) (ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال تناجشوا وكونوا عباد اهللا إخوانا ( 
نا أيب ثنا أبو علي احلنفي ثنا قرة ابن خالد ثنا ضرغامة بن عليبة بن حرملة أخربنا عبد الرمحن بن حممد بن محاد ث ٤٩

قال حدثين أيب عن أبيه حرملة قال انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فصلى بنا الغداة فقلت يا نيب اهللا أوصيىن 
  قال 

) مسعتهم يقولون ما تكره فاتركه  اتق اهللا وإذا كنت يف جملس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك فائته وإذا( 



  + يف إسناده أبو على احلنفى حديثه يف عداد احلسن قال احلافظ صدوق + 
أخربنا أبو يعلى ثنا أبو موسى العنزي ثنا عمرو بن عبد اجلبار أبو معاوية السنجاري حدثنا عبيدة بن حسان بن  ٥٠

ليه وسلم قال حدثين أيب عن جدي عن رسول اهللا صلى عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا ع
  اهللا عليه وسلم قال 

  من وحد ربنا وصدق نبينا وصلى قبلتنا فذلكم املسلم له ما للمسلم وعليه( 
____________________  

  إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخني إال يعقوب بن إبراهيم وهو ثقة  -١

  ) ١) (أحدث حدثا فقوموه ما على املسلم إن أحسن فامحدوه وأن 
حدثنا على بن رستم ثنا يونس ثنا أبو داود ثنا شريك عن أيب سنان الشيباين عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن  ٥١

عمار بن ياسر قال قال موسى يا رب حدثين بأحب خلقك إليك قال مل قال ألحبه قال سأخربك رجل يف طرف 
ال يعرفه فإن أصابته مصيبة فكأمنا أصابته فإن شاكته شوكة فكأمنا األرض يعبدين يسمع به آخر يف طرف األرض 

  شاكته ال حيبه إال يف فذلك أحب خلقي إيل 
أخربنا أمحد بن احلسني احلذاء ثنا علي بن املديين حدثنا أبو أمحد ثنا بريد بن عبد اهللا عن أيب بردة عن أيب موسى  ٥٢

  قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  + إسناده صحيح ) + للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا املؤمن ( 
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أمحد بن سعيد ثنا ابن وهب قال أخربين ابن هليعة عن أيب رافع عن حممد  ٥٣

  بن كعب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
إسناده مرسل واملرسل من أقسام ) + إن حقا على املؤمنني أن يتوجع بعضهم لبعض كما يأمل اجلسد للرأس ( 

  +الضعيف 
____________________  

  إسناده موضوع فيه ثالث علل  -١
  األوىل أن يف إسناده عمرو بن عبد اجلبار قال ابن عدي روى عن عمه مناكري وقال العقيلي ال يتابع على حديثه 

  ابن حبان يروي املوضوعات عن الثقات  الثانية يف إسناده عبيدة بن حسان قال أبو حامت منكر احلديث وقال
الثالثة فيه عبد الرمحن بن ثابت قال احلافظ صدوق خيطىء وقال أمحد أحاديثه مناكري وقال ابن عدي يكتب حديثه 

  على ضعفه 

  
  قال حدثين ابن هليعة عن حممد بن زيد بن مهاجر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ٥٤

  ) ١) (ليدين ال غىن ألحدمها عن األخرى املؤمن مرآة أخيه كمنزلة ا( 
حدثنا عبد الرمحن بن احلسن ثنا إسحاق بن وهب ثنا يعقوب الزهري ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن كثري بن  ٥٥

يف إسناده يعقوب بن حممد الزهري قال احلافظ صدوق كثري الوهم + زيد عن وليد بن رباح عن أيب هريرة 
  +  بن زيد صدوق خيطىء لكن احلديث له متابعات يرتقي به إىل الصحة وإسناده حسن والرواية عن الضعفاء وكثري

قال يعقوب وثنا أبو مالك اهلذيل عن حممد بن عمار عن شريك بن أيب منر عن أنس قال قال رسول اهللا صلى  ٥٦



  + إسناده صحيح ) + املؤمن مرآة املؤمن ( اهللا عليه وسلم 
احلسن ثنا أبو الربيع ثنا ابن وهب قال أخربين خالد بن محيد عن خالد بن يزيد عن  حدثنا إبراهيم بن حممد بن ٥٧

  سليمان بن راشد عن عبد اهللا بن رافع عن أيب هريرة قال 
  +يف إسناده سليمان بن راشد املصري قال احلافظ مقبول ) + املؤمن مرآة املؤمن إذا رأى فيه عيبا أصلحه ( 

____________________  
  اده مرسل إسن -١

  
  حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد اهللا بن أيب زياد ثنا سيار ثنا عبيد اهللا ابن مشيط قال مسعت السختياين يقول  ٥٨

  ال يقبل الرجل حىت تكون فيه خصلتان العفة عما يف أيدى الناس والتجاوز عما يكون منهم 
بقية عن حريز بن عثمان الرحىب عن وهب بن منبه أنه حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا سعيد بن عمرو ثنا  ٥٩
  قال 

  أخرب احلاسد أنه مل يؤمن بقضاء اهللا عز وجل 
حدثنا إبراهيم ثنا سعيد ثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد أو راشد بن سعد عن عبد اهللا بن  ٦٠

  مسعود أنه قال 
  أعطاه وهو اهللا عز وجل  اعلموا أن من حسد عبدا على ما أعطى فقد أغضب الذي

حدثنا حممد بن أمحد بن معدان ثنا الربيع بن سليمان ثنا شعيب بن الليث ثنا أيب عن ابن عجالن عن واقد بن  ٦١
  سالمة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  )١) (إن احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب ( 
____________________  

  إسناده ضعيف  -١

  
حدثنا عبد الرمحن بن احلسن ثنا إسحاق بن وهب العالف ثنا يعقوب الزهري ثنا ابن أيب فريك عن عيسى عن  ٦٢

  الشعيب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب ( 
  أيب داود ثنا يونس ثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حسان بن عطيه قال حدثنا أبو بكر بن  ٦٣

سبعة مقتهم اهللا وقذرهتم نفسه وميزهم من خلقه السقارون واملستكربون والذين إذا دعوا إىل اهللا وأمره كانوا بطاء 
غضاء إلخواهنم يف صدورهم وإذا دعوا إىل الشيطان وأمره كانوا سراعا والذين يستخفون بأمياهنم والذين يكنزون الب
  فإذا لقوهم ختلقوا هلم واملشاءون بالنميمة واملفرقون بني األحبة والباغون الربآء العنت 

ورواه حممد بن مصفى قال ثنا حيىي بن سعيد عن عثمان بن عبد الرمحن عن مسلم بن مشكم أيب عبيد اهللا عن  ٦٤
  أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

إسناده ضعيف فيه حيىي بن سعيد العطار قال احلافظ ضعيف قال ابن + فذكر حنوه ) تة يف األعمال يبغضها اهللا س( 
حبان ال جيوز االحتجاج به وال الرواية عنه إال على سبيل االعتبار ألهل الصناعة وقال ابن عدى بني الضعف له 



  +جي عنده مناكري مصنف يف حفظ اللسان فيه أحاديث ال يتابع عليها وقال السا
____________________  

  إسناده ضعيف فيه عيسى بن أيب عيسى ضعفه أمحد وغريه  -١

  
حدثنا إسحاق بن إبراهيم فثنا أمحد بن منيع نا يزيد بن هارون أنا شيبان أبو معاوية عن حيىي بن أيب كثري عن  ٦٥

  لى اهللا عليه وسلم يعيش بن الوليد بن هشام عن الزبري ابن العوام قال قال النيب ص
  ) ١) (دب إليكم داء األمم قبلكم احلسد والبغضاء والبغضاء هي حالقة الدين ال حالقة الشعر ( 
حدثنا إبراهيم بن حممد قال ثنا إسحاق بن وهب ثنا أبو عامر نا هشام الدستوائي عن حيىي قال حدثين يعيش أن  ٦٦

إسناده ضعيف فيه جهالة موىل +  صلى اهللا عليه وسلم حنوه موىل آلل الزبري حدثه أن الزبري حدثه عن رسول اهللا
  + الزبري 
حدثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الوهاب بن زكريا ثنا احلسني نا أبو مسلم عن األعمش عن يزيد الرقاشي عن  ٦٧

  احلسن أن أنس بن مالك قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
____________________  

  نقطاع بني يعيش بن الوليد والزبري فإنه يروى عن الزبري بواسطة موىل الزبري إسناده ضعيف لإل -١

  
  ) ١) (كاد احلسد أن يسبق القدر ( 
حدثنا أمحد بن إسحاق اجلوهري نا زيد بن احلريش نا أبو معاوية عن األعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن  ٦٨

  مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  + يف إسناده يزيد الرقاشي فاحلديث ضعيف ) + حلسد أن يغلب القدر وكادت الفاقة أن تكون كفرا كاد ا( 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم نا أمحد بن منيع نا يوسف بن عطية عن عمرو بن عبيد عن احلسن قال قال النيب  ٦٩

  صلى اهللا عليه وسلم 
  + إسناده ضعيف جدا ) + كاد احلسد أن يغلب القدر ( 
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن يعقوب ثنا عباس الدوري ثنا أبو سلمة نا عبد السالم بن سليمان أبو مهام حدثنا  ٧٠

عبد اهللا بن زياد القرافصي قال بينما عبد امللك بن مروان يطوف بالكعبة وقد حلق رأسه وسوده مبسكه أو بسكه 
اجرين فغاظه ذلك فنهض إليه فأخذ بيده فقال يا أمري وله مشية منكرة وخيالء وهو خيطر بيده فأبصره رجل من امله

املؤمنني إن أول اخللق دخوال جهنم أهل الكرب مث أهل احلرص مث أهل احلسد مث أهل البغى حىت عرف ذلك يف وجهه 
  فقال

____________________  
  إسناده ضعيف فيه يزيد الرقاشي هو ابن أبان قال احلافظ ضعيف  -١

  
  أتيك به من كتاب اهللا عز وجل إن اهللا يقول يا أمري املؤمنني 



  } وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب { 
فهو أول اخللق دخوال جهنم مث أبوك آدم محله احلرص على أكل الشجرة مث ابن آدم قربا قربانا فتقبل من أحدمها 

  ومه يف زينته فبغا عليهم قال فكأنه كلمه بكلمة ذهبت عين ومل يتقبل من اآلخر فقتله حسدا مث قارون خرج على ق
حدثنا إسحاق بن إبراهيم نا أمحد بن منيع نا احلسن بن موسى ثنا شيبان عن منصور عن جماهد عن جنادة بن  ٧١

  أيب أمية قال 
  إن أول خطيئة كانت احلسد حسد إبليس آدم أن يسجد له فحمله احلسد على املعصية 

بن أمحد بن أسباط فثنا إمساعيل بن أيب احلارث ثنا روح ثنا محاد بن سلمة نا محيد قال قلت للحسن حدثنا حممد  ٧٢
  يا أبا سعيد هل حيسد املؤمن 

فقال فاأسأل بين يعقوب ال أبالك حيث حسدوا يوسف قال نعم ولكن غم احلسد يف صدرك فإنه ال يضرك ما مل 
  يعد لسانك أو تعمل به يدك 

بن حممد بن احلسن نا حممد بن الوزير الواسطي نا يزيد بن هارون عن أيب عبيدة عن احلسن أنه  حدثنا إبراهيم ٧٣
  كان إذا أتى على هذه اآلية 

  }ومن شر حاسد إذا حسد { 
____________________  

  
ما مل قال يا ابن آدم إياك واحلسد فإنه سالح سوء يف الشيطان سديد األمر وقى اهللا شره من يضرك إن شاء اهللا 

  يسمع به إنسان 
حدثين أبو بكر بن داود قال ثنا عيسى بن محاد ثنا ليث بن سعد عن حممد بن عجالن عن سهيل بن أيب صاحل  ٧٤

  عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (ال جيتمع يف جوف عبد اإلميان واحلسد ( 
هاب بن زكريا ثنا احلسني نا أبو مسلم عن األعمش عن يزيد الرقاشي عن حدثنا حممد بن حيىي قثنا عبد الو ٧٥

  احلسن أن أنس قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  + إسناده ضعيف فيه يزيد الرقاشي ) + إن الغل واحلسد يأكالن احلسنات كما تأكل النار احلطب ( 
الصلت عن األعمش عن الرقاشي عن أنس بن مالك  حدثنا الوليد بن أبان قثنا إسحاق بن إبراهيم نا سعد بن ٧٦

  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  +إسناده ضعيف فيه يزيد الرقاشي ) + كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد احلسد أن يغلب القدر ( 

____________________  
  إسناده حسن واحلديث صحيح ففي إسناده حممد بن عجالن قال احلافظ صدوق  -١

  
  حدثنا حممد بن العباس بن أيوب ثنا بندار ثنا عباد بن زكريا نا عوف قال وجدت يف كتاب وهب بن منبه  ٧٧

  إن للحاسد ثالث عالمات يتملق إذا شهد ويغتاب إذا غاب ويشمت باملصيبة 
أيب رجاء عن حدثنا احلسن بن حممد التاجر ثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن  ٧٨



  احلسن يف قوله 
  قال هو احلسد } وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا { 
حدثنا حممد بن خلف وكيع نا حممد بن جعفر نا حيىي بن السكن ثنا شعبة عن حممد بن إسحاق عن علقمة بن  ٧٩

  أيب علقمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
صال الطرية والظن واحلسد فمخرجه من الطرية أن ال يرجع وخمرجه من الظن أن ال حيقق يف املؤمن ثالث خ( 

  )١) (وخمرجه من احلسد أن ال يبغي 
____________________  

  إسناده ضعيف فيه حيىي بن السكن قال الذهيب ليس بالقوي وضعفه الدارقطين وصاحل ابن جزرة  -١

  
حممد بن إمساعيل بن عياش ثنا أيب عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد  حدثنا ابن اجلارود ثنا أبو سيار نا ٨٠

  قال حدث أبو حبرية عن ضمرة بن ثعلبة البهزى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ) ١) (لن تزالوا خبري ما مل تتحاسدوا ( 
الصباح عن أيب هاشم عن رجل قد قرأ حدثنا أبو العباس اجلمال ثنا إمساعيل بن يزيد ثنا قتيبة بن مهران نا أبو  ٨١

  الكتاب قال 
إن إبليس لقى موسى فقال إياك واحلدة فإن العب بصاحب احلدة كما تلعب الصبيان بالكرة وإياك واحلرص 

  واحلسد فإن احلرص أخرج آدم من اجلنة واحلسد أنزل ابن له منزلة األشقياء 
  يقول أخربنا أبو يعلى قثنا عبد الصمد قال مسعت فضيل  ٨٢

ما أقل من بعدا من احلسد ولو عرى أحدى عرى أخوة يوسف ودواء احلسد كتمانه ودواء الطرية أن ميضى فإن اهللا 
  }طائركم معكم { عز وجل قال 

____________________  
ابوا يف إسناده حممد بن إمساعيل قال أبو حامت مل يسمع من أبيه شيئا وقال أبو داود مل يكن بذاك وقال احلافظ ع -١

  عليه أن حدث عن أبيه بغري مساع وإسناده حسن 

  
حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته ثنا علي بن احلسني الدرمهي ثنا أمية عن حسني عن يونس بن عبيد قال قال  ٨٣

  حممد بن سريين 
  ما حسدت بارا وال فاجرا إن يكن بارا فلن أحسده وإن يكن فاجرا فلن أحسده 

اجلمال ثنا أمحد بن عبد الرمحن الدشتكي ثنا عبد اهللا بن أيب جعفر الرازي عن أبيه عن  حدثنا أمحد بن جعفر ٨٤
  الربيع قال إنه مكتوب يف الكتاب األول 

أن احلاسد ليس يضر حبسده إال نفسه ليس بضار من حسد وإن احلاسد ينقصه حسده وإن احملسود إذا صرب أجناه 
  صربه إن اهللا عز وجل يقول 

  } ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني إنه من يتق { 
  حدثنا أبو حيىي الرازي نا سهل ثنا عبيدة بن محيد عن منصور عن جماهد عن جناده بن أيب أمية قال كان يقال  ٨٥



  أول خطيئة كانت احلسد حسد إبليس آدم أن يسجد له خريا منه فحمله احلسد على املعصية
____________________  

  
بن عصام نا عبد اهللا بن حممد الزهري ثنا مالك بن سعري نا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة حدثنا سلم  ٨٦

  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أال أدلكم على أمر إذا فعلتموه حتاببتم ( 

  ) ١) (أفشوا السالم بينكم 

  ما أمر به صلى اهللا عليه وسلم املسلمني من ترك غيبة أخيه وإتباع عورته وما أوعد يف ذلك

  
حدثنا حممد بن إمساعيل الرازي ثنا إمساعيل بن توبة ثنا مصعب بن سالم ثنا محزة الزيات عن أيب إسحاق عن  ٨٧

  الرباء بن عازب قال خطبنا رسول
____________________  

  إسناده صحيح  -١

   صلى اهللا عليه وسلم حىت أمسع العواتق يف بيوهتا أو يف خدورها مث قال اهللا
يا معشر من آمن بلسانه ومل يؤمن من قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع اهللا ( 

  ) ١) (عورته ومن تتبع اهللا عورته يفضحه وهو يف جوف بيته 
  م ثنا أبو صاحل البغدادي نا مصعب مثله حدثنا علي بن رست ٨٨
حدثنا حممد بن صاحل بن ذريح ثنا مسروق بن املرزبان ثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن سعيد بن عبد اهللا  ٨٩

  بن جريج عن أيب برزة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ملسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من تتبع عورات يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا ا( 

  ) املسلمني تتبع اهللا عورته حىت يفضحه يف بيته 
حدثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد ثنا أبو بكر بن خالد ثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن سعيد بن عبد  ٩٠

  صوته حىت أمسع العواتق يف أجواف الرمحن عن أبيه عن أيب برزة قال قام النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب فرفع
____________________  

  إسناده حسن واحلديث صحيح  -١

  خدورها مث قال 
يا معشر من تكلم باإلسالم ومل خيلص اإلميان يف قلبه ال تلتمسوا عورات املسلمني فإنه من التمس عورة أخيه ( 

  ) ١) (التمس اهللا عورته ويفضحه ولو يف جوف بيته 
يف إسناده عبد اهللا بن عبد + د بن جعفر اجلمال نا ابن محيد نا عبد اهللا بن عبد القدوس عن األعمش حدثنا أمح ٩١

  + القدوس قال احلافظ صدوق خيطىء 



وأخربنا عبد الرمحن بن أيب حامت ثنا أبو هارون احلداد ثنا إسحاق بن سليمان نا عمران بن وهب الطائي عن  ٩٢
  ة قال خرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال سعيد بن عبد اهللا موىل أيب برز

يف إسناده عمران بن وهب قال أبو حامت ضعيف احلديث ما حدث عنه إسحاق بن سليمان . . . ) + يا معشر ( 
  + فهي أحاديث مستوية 

أوىف بن دهلم حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا حيىي بن أكثم نا الفضل بن موسى عن احلسني بن واقد عن  ٩٣
  عن نافع عن ابن عمر قال صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم املنرب فنادى بصوت رفيع فقال 

يا معشر من آمن بلسانه ومل يفض اإلميان إىل قلبه ال تؤذوا املسلمني وال تعريوهم وال تتبعوا عوراهتم فإنه من تتبع ( 
رجاله ثقات إال حيىي بن أكثم ) + فضحه ولو يف جوف بيته عورة املسلمني تتبع اهللا عورته ومن يتبع اهللا عورته ي

  +فهو فقيه صدوق 
____________________  

  إسناده حسن فيه حممد بن فضيل بن غزوان قال احلافظ صدوق  -١

  
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن وعبد الرمحن بن أيب حامت قاال ثنا سعد بن عبد اهللا بن عبد احلكم نا قدامة بن  ٩٤

  حممد نا إمساعيل بن شيبة الطائفي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
يا معشر من آمن بلسانه ومل خيلص اإلميان إىل قلبه ال تؤذوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإن من تتبع عورة أخيه ( 

  ) ١() تتبع اهللا عورته حىت خيرقها عليه يف بطن بيته 
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن يعقوب ثنا حممد بن عبيد بن عتبة ثنا سعيد ابن حممد ثنا أبو متيلة عن رميح بن هالل  ٩٥

  عن ابن بريده عن أبيه قال صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم الظهر يوما مث أقبل على الناس فقال 
املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من يطلب عورة أخيه  يا معشر من أسلم لسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تذموا( 

يف إسناده رميح بن هالل قال احلافظ والذهيب وأبو حامت ) + املسلم هتك اهللا ستره وأبدا عورته ولو يف جوف بيته 
  + جمهول مل خيرج له سوى الترمذي 

  حدثنا إبراهيم بن حممد بن علي ثنا أبو إسحاق بن محزة نا احلارث بن ٩٦
____________________  

  يف إسناده إمساعيل بن شيبة قال الذهيب واه ونقل عن النسائي أنه متروك احلديث  -١

مسلم الرازي نا حبر السقاء عن الزهرى قال حدثين أبو إدريس عائذ اهللا عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ١) (م بعضا ال يغضب بعضكم بعضا وال يغتب بعضك( 
حدثنا إبراهيم بن حممد بن علي ثنا السري بن مهران ثنا أبو معاوية عبد الرمحن بن قيس ثنا سكني بن أيب  ٩٧

سراج نا عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا أي 
  عز وجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الناس أحب إىل اهللا وأي األعمال أحب إىل اهللا

أحب الناس إىل اهللا أنفعهم للناس وأحب األعمال إىل اهللا سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد ( 
يعين ( عنه جوعا أو تقضي عنه دينا وألن أمشى مع أخ ىل يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف هذا املسجد 



ا ومن كف غضبه ستر اهللا عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل اهللا قلبه يوم شهر) مسجد املدينة 
القيامة رضا ومن مشى مع أخيه يف حاجة حىت يثبتها له أثبت اهللا قدميه يوم تزول األقدام وإن سوء اخللق يفسد 

  +إسناده حسن بشواهده ) + العمل كما يفسد اخلل العسل 
____________________  

إسناده ضعيف يف سنده حبر السقاء ضعفه احلافظ والذهيب وأبو حامت وقال ابن معني ال يكتب حديثه وقال  -١
  البخاري ليس بالقوي عندهم مل خيرج له إال ابن ماجه 

  ) إنك إن اتبعت عورات املسلمني أفسدهتم ( ذكر قوله صلى اهللا عليه وسلم 
فضيل نا الفريايب عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد أخربنا أبو يعلى ثنا جعفر بن حممد بن  ٩٨

  عن معاوية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  ) إنك إن اتبعت عورات املسلمني أفسدهتم أو كدت تفسدهم ( 

  ) ١(ا قال يقول أبو الدرداء كلمة مسعها معاوية من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنفعه اهللا هب
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن قال ثنا حيىي بن عثمان احلمصي ثنا حممد بن محري عن جعفر بن برقان عن  ٩٩

  يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
____________________  

  إسناده حسن واحلديث صحيح  -١

  
  ) ١) (سى اجلذع واجلذل يف عينه يبصر أحدكم القذاة يف عني أخيه وين( 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن داود قثنا إسحاق بن سيار نا أبو عاصم عن عمرو بن الفضيل عن سلم بن قتيبة  ١٠٠
  عن حممد بن سريين قال 

  ) إذا بلغك عن أخيك شيئا فالتمس له عذرا فإن مل جتد له عذرا فقل لعل له عذرا ( 

  النهي عن كشف عورة املسلمني

  
حدثنا أمحد بن جعفر قثنا حيىي وحدثين عبد اهللا بن عبيد اهللا أبو حممد عن حيىي بن مطرف نا علي بن قرين ثنا  ١٠١

  أبو داود سليمان موىل بين هاشم عن غالب القطان عن بكر بن عبد اهللا املزين قال 
  امحلوا إخوانكم على ما كان فيهم كما حتبوا أن حيملوكم على ما كان( 

____________________  
  إسناده حسن واحلديث صحيح  -١

  يف سند أيب الشيخ حيىي بن عثمان قال احلافظ صدوق 

فيكم فليس كل من رأيت منه سقطة أو زلة وقع من عينيك فأنت أوىل من يرى ذاك منه فإن كان فيك صالة فال 
لعهد منك وإن كان فيك وفاء للعهد تعجنب هبا فلعل صاحب املعصفرة والشعر السكين ينال من النبيذ أحيانا أوىف ل



فال تعجنب به فلعل الذي متقته يف بعض حاالته أوصل للرحم منك وإن كان فيك صلة للرحم فال تعجنب هبا فلعل 
الذي متقته يف بعض حاالته أكثر صوما منك وإذا رأيت من هو أكرب سنا منك فقل هذا خري مين صام وصلى وعبد 

صغر منك فقل هو خري مين أحدث مين سنا وأقل ذنوبا وإذا رأيت من هو أقل منك اهللا قبلي وإذا رأيت من هو أ
ماال فقل هذا خري مين زويت عنه الدنيا خيارا أوبطرا وأعطيتها لسقائي إال أن يرمحين ريب وإذا رأيت الناس أكرموك 

يب واختذ أكرب املسلمني ورأوا لك حقا فقل هذا الفضل منهم على وإذا رأيتهم استخفوا بك فقل هذا خبطيئيت وذن
لك أبا وأوسطهم لك أخا وأصغرهم لك ابنا أيسرك أن تضرب الطفل الصغري أو تظلم الشيخ الكبري ولتشغلك 

ذنوبك عن ذنوب العباد وتذاب أيام احلياة يف التوبة واإلستغفار وليسعك ما أنعم اهللا به عليك عما أنعم اهللا به على 
شكر وال تنظروا يف ذنوب الناس كاألرباب وانظروا يف ذنوبكم كالعبيد وال تعاهدوا العباد وتذوب أيام احلياة يف ال

  )١) (لقذاة يف عني أخيك وتدع اجلذع معترضا يف عينك فو اهللا ما عدلت 
____________________  

  يف إسناده علي بن قرين قال حيىي كذاب خبيث وقال أبو حامت متروك احلديث  -١

  
 رافع قال ثنا جدي متيم بن املنتصر نا حممد بن يزيد عن جوبري عن الضحاك قوله عز حدثنا خليل بن أيب ١٠٢
  } وال جتسسوا { وجل 

  ) ١(قال ال تلتمس عورة أخيك 
وال { حدثنا حممد بن عمر بن حفص نا إسحاق بن إبراهيم نا أبو عاصم عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد  ١٠٣

  } جتسسوا 
  ) م ودعوا ما ستر اهللا خذوا ما ظهر لك( قال 
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن نا عبيد بن أسباط ثنا أيب عن األعمش عن زيد بن وهب قال قال رجل  ١٠٤

  لعبد اهللا هل لك يف الوليد وحليته تقطر مخرا 
ه ثقات ما إسناده حسن رجال+ قال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنانا عن التجسس وإن يظهر لنا شيئا أخذناه به 

  +عدا عبيد بن أسباط فهو صدوق كما قال عنه احلافظ 
____________________  

  وهذا األثر يف سنده جوبري قال النسائي والدارقطين متروك احلديث  -١

  
حدثنا الفضل قثنا حيىي ثنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٠٥
  قال 

إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا ( 
  ) ١) (عباد اهللا إخوانا 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن قال كتب إيل عبد الواحد بن شعيب قال حدثين احلوطي عن الوليد بن  ١٠٦
ظهر منه خربة يف دينه أذكره عند أصحابه فقال ال ألن له حرمة الستر مسلم قال سألت األوزاعي قلت الرجل ال ي

  ال تذكره 



  أخربنا أبو يعلى قثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم قال مسعت احلسن يقول  ١٠٧
  أيها القوم من رأى من أخيه سترا فال يكشفنه 

  مر عن حيىي بن املختار عن احلسن قال حدثنا على بن الحق قثنا حسني املروزي نا ابن املبارك قاال ثنا مع
  من وجد دون أخيه سترا فال يكشفه وال جتسس أخاك وقد هنيت أن جتسسه وال حتقر منه وال تنقر عنه 

  حدثنا أمحد بن خالد الرازي قثنا حممد بن محيد ثنا نعيم بن ميسرة النحوى عن السدى قال ١٠٨
____________________  

  إسناده صحيح  -١

  
ر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فإذا هو بضوء نار ومعه عبد اهللا بن مسعود قال فاتبع الضوء حىت دخل دارا خرج عم

فإذا سراج يف بيت فدخل وذاك يف جوف الليل فإذا شيخ جالس وبني يديه شراب وقنية تغنيه فلم يشعر حىت هجم 
الشيخ رأسه إليه فقال بلى يا أمري املؤمنني ما عليه فقال عمر ما رأيت كالليلة منكرا أقبح من شيخ ينتظر أجله فرفع 

صنعت أنت أقبح إنك قد جتسست وقد هنى عن التجسس ودخلت بغري إذن فقال عمر صدقت مث خرج عارضا 
على يديه يبكي وقال ثكلت عمر أمه إن مل يغفر له ربه جيد هذا كان يستخفى هذا يف أهله فيقول اآلن رأى عمر 

يخ جمالس عمر حينا فبينما عمر بعد ذلك حبني جالس إذا هو به قد جاء شبه املستخفي فيتتابع فيه قال وهجر الش
حىت جلس يف أخريات الناس فرآه عمر فقال علي هبذا الشيخ فأقبل فقال ادن مين أذنك فالتقم أذنه فقال أم والذي 

كان معي فقال يا أمري  بعث حممدا باحلق رسوال ما أخربت أحدا من الناس مبا رأيت منك وال ابن مسعود فإنه
املؤمنني ادن مين أذنك فالتقم أذنه فقال وال أنا والذي بعث حممدا باحلق رسوال ما عدت إليه حىت جلست حبلقيت 

  ) ١(فرفع عمر صوته فكرب ما يدري الناس من أي شيء يكرب 
  ي قال حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن قثنا أمحد بن عبد العزيز ثنا ضمرة عن األوزاع ١٠٩

  إذا بلغك عن الرجل شيء فتلقاه فينكر فالقول قوله
____________________  

  إسناد هذا األثر ضعيف  -١

  أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالستر على املؤمنني والنهي عن إبداء عوراهتم

  
يه عن أيب هريرة أن حدثنا أبو العباس اخلزاعي قثنا أبو سلمة التبوذكي ثنا محاد بن سلمة عن سهيل عن أب ١١٠

  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ) ١) (من ستر عبدا يف الدنيا ستره اهللا يف اآلخرة ( 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن علي قثنا موسى بن نصر نا أبو زهري عن جوبري عن حممد بن واسع عن أيب صاحل  ١١١
  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تر على أخيه يف الدنيا ستر اهللا عليه يوم القيامة واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ومن فرج عن من س( 
يف إسناده جوبري قال احلافظ ) + أخيه املسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة 



  + ضعيف جدا 
محاد بن سلمة عن حممد ابن واسع وأيب سورة عن األعمش عن أيب  حدثنا عبدان ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا ١١٢

  صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  +إسناده حسن واحلديث صحيح ) + من ستر أخاه املسلم ستر اهللا عليه يوم القيامة ( 

____________________  
  إسناده صحيح  -١

  
الصباح نا روح بن عبادة ثنا هشام عن حممد بن واسع عن حممد بن املنكدر عن  حدثنا عبدان نا احلسن بن ١١٣

  ) ١(أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا عبدان نا شيبان نا أبو عوانة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا  ١١٤

  عليه وسلم 
  ) ١) (اهللا يف الدنيا واآلخرة  من ستر مسلما ستره( 

حممد بن علي بن ميمون نا موسى بن مروان نا مبشر بن إمساعيل نا  حدثنا حممد بن احلسني بن مكرم نا ١١٥
  اخلليل بن مرة عن حممد بن سوقة عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  +إسناده ضعيف ) + من ستر عورة مسلم ستر اهللا عورته يوم القيامة ( 
____________________  

  ديث صحيح إسناده حسن واحل -١

  
حدثنا حممد بن حيىي نا أبو كريب نا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  ١١٦

  صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (من ستر مؤمنا ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة ( 

بن عبد الرمحن بن حاطب عن أيب حدثنا حممد بن إبراهيم اهلروى نا أبو معاوية نا خالد بن إلياس عن حيىي  ١١٧
  سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إسناده ضعيف جدا يف سنده خالد بن إلياس ) + ال يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه إال أدخله اهللا هبا اجلنة ( 
  + قال احلافظ متروك احلديث 

معاوية عن خالد بن إلياس عن مساور بن عبد الرمحن بن  حدثنا حممد بن إبراهيم نا إبراهيم اهلروى نا أبو ١١٨
  + إسناده ضعيف جدا فيه خالد بن إلياس + العرق عن عقبة بن عامر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثله 

أخربنا هيثم بن خلف الدوري ثنا حممد بن مرزوق ثنا حيىي بن أيب كثري ثنا ابن جريج عن ابن املنكدر عن أيب  ١١٩
  ب عن مسلمة بن خملد أن النيبأيو

____________________  
  إسناده صحيح  -١



  صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ) ١) (من ستر مؤمنا ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة ( 

حدثنا ابن رسته ثنا طالوت بن عباد ثنا فضال بن جبري قال مسعت أبا أمامة الباهلي يقول قال مسعت رسول  ١٢٠
  ه وسلم اهللا صلى اهللا علي

يف سنده فضال بن جبري ضعفه أبو حامت وقال ابن حبان ) + ال يستر اهللا عبدا يف الدنيا إال ستر عليه عند املقام ( 
  + يروى عن أيب أمامة ما ليس من حديثه ال حيل االحتجاج به حبال لكن صح احلديث من حديث أيب هريرة 

د الرمحن نا سعيد بن أيب أيوب ثنا عبد اهللا بن الوليد عن عبد أخربنا أبو يعلي نا هارون بن معروف ثنا أبو عب ١٢١
امللك بن هارع أن أبا صياد أخربه أنه كان عند مسلمة يوما نصف النهار فجاء رجل على راحلة له وكان من 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانطلقت معه إىل عقبة بن عامر اجلهين فقال الرجل إين مسعت رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ) من ستر عورة مؤمن ستره اهللا يف يوم القيامة ( 
  +إسناده ضعيف + قال عقبة فإن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله 

____________________  
  يف سنده حممد بن مرزوق الباهلي صدوق له أوهام ولكن احلديث يرتقي إىل الصحة فهو يف املتابعات  -١

  
أخربنا إسحاق بن أمحد نا عثمان بن احلسن الرافعي املديين نا عبد امللك بن املاجشون عن مالك عن نافع عن  ١٢٢

  ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (من استتر منكم بستر سعف خنلة فال تكشفوها عنه ( 

نا حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا هدبة ثنا أبان ث ١٢٣
عن يزيد بن نعيم بن هزال قال وكان هزال استرجم ماعز بن مالك فإنطلق إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  + صحيح ) + يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خريا لك ( 

 بن سابور ثنا حممد بن ايب معشر قال حدثين أيب عن حممد بن املنكدر عن جابر بن أخربنا أمحد بن عبد اهللا ١٢٤
  عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  +إسناده ضعيف ) + من ستر على مؤمن خربة فكأمنا أحيا موءدة ( 
____________________  

  منكر باطل  -١

  
 بن معقل بن منصور نا سعيد ابن عفري نا ابن هليعة عن واهب بن عبد حدثنا أمحد بن جعفر اجلمال ثنا حيىي ١٢٥

اهللا عن عقبة بن عامر وأيب محاد األنصاري صاحيب النيب صلى اهللا عليه وسلم علموا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  قال 

  )١) (من وجد مؤمنا على خطيئة فسترها كانت له كموءدة أحياها ( 



____________________  
  إسناده ضعيف  -١

  
أخربنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا أبو اجلماهر ثنا أبو املغرية حممد ابن املغرية املخزومي نا عبد اهللا بن نافع  ١٢٦

  عن أيب املليح عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (النار يوم القيامة  من رأى على أخيه زيغة فسترها عليه كانت له جنة من( 

حدثنا حممد بن سهل بن سلمة نا حفص بن عبد اهللا قاضي نيسابور ثنا أبو بكر اهلذيل عن خالد يعين الربعي  ١٢٧
  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

زون قيل إين ألعرف قوما يضربون صدورهم ضربا يسمعه أهل النار قيل من هم يا نيب اهللا قال هم اهلمازون واللما( 
من هم اهلمازون يا رسول اهللا قال الذين يلتمسون عورات املسلمني ويكشفون ستورهم ويفشون عليهم من 

  ) الفواحش ما ليس فيهم 
  قال وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إين ألعرف قوما يضرب يف آذاهنم مبسامري من نار تضرب من جانب وخترج من اجلانب اآلخر قيل من هم يا ( 
إسناده ضعيف جدا ) + ل اهللا قال هم الذين يتسمعون إىل ما الحيل هلم على أبواب املسلمني يلتمسون عيبهم رسو

يف سنده أبو بكر اهلذيل امسه سلمى بن عبد اهللا أخبارى قال احلافظ متروك احلديث وقال النسائي ليس بثقة وقال 
  +ابن املديين ضعيف جدا وضعفه الذهيب وأبو زرعة 

____________________  
  يف إسناده حممد بن املغرية قال اإلمام الذهيب ال يكاد يعرف وقال احلافظ صدوق يغرب  -١

  
حدثنا عبد اهللا بن أمحد وموسى بن هارون قاال نا خالد بن أسلم نا النضر بن مسيل ثنا ابن جريج قال أخربين  ١٢٨

  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  موسى بن عقبة عن حممد بن عبد اهللا األنصاري عن أيب الدرداء
  ) ١) (من ذكر امرأ مبا ليس فيه ليعيبه حبسه اهللا يوم القيامة حىت يأيت بنفاذ ما قال فيه ( 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن نا ابن أيب شيبة نا الرهاوى ثنا موسى بن مروان ثنا حيىي بن سعيد عن جرير  ١٢٩
  ن أيب ذر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول بن عبد اهللا عن متيم بن عقبة ع

  ) كف اللسان عن أعراض الناس صيام ( 
حدثنا أبو أيوب سليمان بن عيسى اجلوهري نا عبد الرمحن بن يونس نا أبو إدريس ثنا شعبة ومسعر وأيب  ١٣٠

  رت فقال عمر وأشعث واملسعودي عن واصل األحدب عن املعرور بن سويد قال أتى عمر جبارية فج
ويح املرأة أفسدت حسبها اذهبا باملرأة فاجلداها وال خترقا عليها جلدها فإن اهللا إمنا جعل أربعة شهداء سترا ستركم 

  اهللا به ولو شاء جلعله واحدا صادقا أو كاذبا فال يطلعن أحد منكم ستر اهللا
____________________  

  ابن زيد األنصاري املدين ثقة من الثالثة إسناده صحيح إن كان حممد بن عبد اهللا هو  -١



  األمر بإخفاء الفاحشة على أخيه إذا بلغه وترك إشاعته

  
  حدثنا إسحاق بن إبراهيم نا أمحد بن منيع ثنا حممد بن عبيد عن إمساعيل بن أيب خالد عن شبيل بن عوف قال  ١٣١

  كان يقال من مسع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها 
نا إبراهيم بن حممد بن علي قثنا احلسني قثنا عبد اهللا نا وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة عن سليمان حدث ١٣٢

  بن عمرو بن ثابت عن جبري عن نفري احلضرمي أنه مسع أبا الدرداء يقول 
يامة يف أميا رجل أشاع على امرىء مسلم كلمة وهو منها بريء ليشينه هبا كان حقا على اهللا أن يعذبه هبا يوم الق

  النار حىت يأيت بنفاذ ما قال 
  حدثنا إبراهيم بن حممد ثنا أمحد بن سعيد ثنا ابن وهب  ١٣٣
وحدثنا إسحاق بن مجيل نا أمحد بن منيع نا احلسن واألشيب قاال ثنا ابن هليعة نا يزيد بن أيب حبيب عن أيب  ١٣٤

  قال اخلري أنه مسع حسان بن كريب أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
  ) فالذي يعمل الفاحشة والذي يشيعها مبنزلة واحدة ( 

  حدثنا أمحد بن احلسني احلذاء قثنا علي بن املديىن ثنا وهب بن ١٣٥
____________________  

جرير ثنا أيب قال مسعت حيى بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا عن حسان بن كريب عن 
  كان يقول  علي بن أيب طالب أنه

  القائل الفاحشة والذي يسمع هبا يف اإلمث سواء 
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن يعقوب قثنا أبو حامت ثنا عمرو بن عثمان نا بقية عن عمر بن أيب خثعم عن عثمان  ١٣٦

  } آمنوا إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين { بن معدان عن عبد اهللا بن أيب زكريا قال سأله رجل عن هذه 
  ) ١(قال هو الرجل يقع يف أخيه وعنده من يشتهي ذلك فال ينكره عليه قال كأنه يغتابه 

حدثنا حممود بن أمحد بن الفرج ثنا إمساعيل بن عمرو قال ثنا عبد اهللا بن املبارك عن ابن هليعة عن ابن هبرية  ١٣٧
  عن عبد اهللا بن زرير عن على قال 

  حببلها يف اإلمث سواءالقائل كلمة الزور والذي ميد 
____________________  

  إسناده ضعيف فيه عمر بن أيب خثعم قال احلافظ ضعيف التقريب وفيه بقية وهو مدلس وقد عنعن  -١

  
حدثنا حممد بن العباس وعلى بن سعيد قاال ثنا احلسن بن عرفة ثنا أبو معاوية عن خالد بن إلياس قال أبو  ١٣٨

من أشاد ( ن عن موسى ابن مسكني عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعفر عن عبد اهللا بن ميمو
  )١) (على مسلم كلمة ليشينه هبا بغري حق شانه اهللا يف النار يوم القيامة 

____________________  
  إسناده ضعيف جدا فيه خالد بن إلياس قال احلافظ متروك احلديث  -١



  ت مردويه يقول مسعت فضيل يقول حدثنا أبو يعلى قال مسع ١٣٩
  من مسع بفاحشة فأفشاها كان كمن أتاها 

  قال الفضيل 
  فإن الفاحشة لتشيع يف الذين آمنوا حىت إذا بلغت إىل الصاحلني كانوا خزاهنا 

بن حدثنا عبد الرمحن بن داود بن منصور نا أمحد بن أيب النعمان البخاري بأنطاكية نا اهليثم بن مجيل نا خالد  ١٤٠
  عبد اهللا عن إمساعيل عن شبيل ابن عوف وقال غريه شبل قال 

  من أشاع على مسلم فاحشة كان كبادئه

  ذكر الفحش وما جاء فيه

  
أخربنا حممد بن حيى املروزي قثنا عاصم بن علي ثنا املسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن احلارث عن  ١٤١

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أيب كثري الزبيدى عن عبد اهللا بن عمرو قال
  ) ١) (أال فاتقوا اهللا وإياكم والفحش فإن اهللا ال حيب الفحش وال التفحش ( 

حدثنا حيى بن عبد اهللا بن احلارث نا احلسن بن عرفة نا عمار بن حممد عن عبد السالم بن سليم عن منصور  ١٤٢
  ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن زاذان عن أيب جحيفة عن عبد اهللا ابن عمرو قال قا

يف ) + من أشراط الساعة أن يكثر الفحش والتفحش وسوء اجلوار وقطيعة األرحام ويؤمتن اخلائن وخيون األمني ( 
  +سنده عمار بن حممد الثوري صدوق خيطئ 

____________________  
  يف إسناده املسعودي صدوق اختلط  -١

  
د نا أمحد بن ثابت فرخويه نا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت عن أنس بن حدثنا احلسن بن حممد بن أسي ١٤٣

  مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ما كان احلياء يف شيء إال زانه وال كان الفحش يف شيء إال شانه ( 

محن أبو غرارة ثنا أيب نا حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته ثنا إبراهيم بن حممد الشافعي نا حممد بن عبد الر ١٤٤
  القاسم بن حممد عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  )١) (لو كان الفحش رجال لكان رجل سوء وإن اهللا مل خيلقين فاحشا ( 
____________________  

  إسناده ضعيف يف سنده حممد بن عبد الرمحن  -١

  
ق نا سليمان بن النعمان نا احلسن ابن أيب جعفر قال حدثين حممد بن أخربنا هيثم الدوري ثنا حممد بن مرزو ١٤٥

جحادة عن املغرية بن عبد الرمحن عن زيد عن أيب كثري الزبيدى عن عبد اهللا بن عمرو قال النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم 



أبغض الرجال إىل ( ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ) إياكم والفحش فإن اهللا ال حيب الفحش وال التفحش ( 
  ) اهللا الذي يقتدي بسيئة املؤمن ويدع حسنته 

حدثنا قاسم بن زكريا املطرز قال ثنا حممد بن إبراهيم مربع نا عبد احلميد بن صاحل ثنا أبو شهاب عن  ١٤٦
  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ) وجل الذي يقتدى بسيئة املؤمن ويدع حسنته إن أبغض الرجال إىل اهللا عز ( 
  حدثنا أبو العباس اجلمال نا حسني اخلياط نا إبراهيم بن أيوب عن عبد ربه عن األعمش قال قال أبو هريرة ١٤٧

____________________  

  
ال ( عليه وسلم  ذكر قول النيب صلى اهللا) ١) (من أبغض عباد اهللا إىل اهللا من يقتدي بسيئة املؤمن ويترك حسنته ( 

  ) تبلغوين عن أصحايب إال خري 
حدثنا أبو بكر بن اجلعد قثنا علي بن املديين نا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن السدى عن الوليد بن أيب  ١٤٨

  هاشم عن زيد بن زائد عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إسناده ضعيف ) + من أصحايب شيئا فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر  ال يبلغين أحد منكم عن أحد( 
+  

____________________  
  إسناده مرسل واملرسل من أقسام الضعيف  -١

  
أخربين صاحل بن حممد نا عبد اهللا بن جعفر نا زكريا بن حيى الباهلي قال مسعت األصمعي يقول مسعت أعرابيا  ١٤٩
  يقول 

صول يف القلب نطقت األلسن بالفروع واهللا يعلم أن قليب لك شاكرا ولساين لك ذاكرا وهيهات أن إذا ثبتت األ
  يظهر الود املستقيم يف القلب السقيم 

  ويقال قال أكثم بن صيفي لبنيه 
  يا بين كفوا عن ذكر مساوئ الناس تصفوا لكم صدوركم 

ليث عن خالد بن يزيد عن ابن أيب هالل عن عبد  حدثنا علي بن إسحاق حدثنا احلسني ثنا ابن املبارك نا ١٥٠
  العزيز بن عمر بن عبد الرمحن عن عبيد بن أم كالب أنه مسع عمر بن اخلطاب وهو خيطب الناس يقول 

  ال تعجبكم يف الرجال طنطنته ولكنه من أدى األمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل 
بن فروخ ثنا عيسى بن ميمون قال حدثىن حممد بن كعب القرظى  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن دسته ثنا شيبان ١٥١
  قال 

ال تعري أخاك واحذر شيطانك وإذا رأيت األخ من إخوانكم قد استحوذ عليه الشيطان فإن استطعتم أن ال تكونوا 
  أعوانا للشيطان عليه فافعلوا وسلوا ربكم العفو والعافية وال تعريوه وادعوه وأنسوه وجالسوه وإذا

____________________  



رأيت األخ من إخوانكم يعمل بشيء يف طاعة اهللا عز وجل فإن استطعتم أن تكونوا خريا منه فافعلوا فقد أمرمت أن 
  تسابقوا باخلريات 

  حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد اهللا بن أيب زياد ثنا سيار ثنا رباح ثنا ثور بن يزيد قال قرأت يف التوراة  ١٥٢
  ون بني الناس إذا تفاسدوا أولئك خصائص اهللا من خلقه الذين يصلح

  األمر حبسن الظن

  
  حدثنا العباس بن محدان قال ثنا حممد بن معمر ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة قال  ١٥٣

  واهللا لقد عظم اهللا حرمة املؤمن حىت يقال أن ال تظن بأخيك إال خريا فقال 
  } واتقوا اهللا لعلكم ترمحون  إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم{ 

حدثنا جعفر بن عبد اهللا بن الصباح ثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا عبيد اهللا ثنا إسرائيل عن مساك عن  ١٥٤
  موسى بن طلحة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  )١) (الظن خيطئ ويصيب ( 
____________________  

   إسناده حسن واحلديث صحيح -١

  
حدثنا العباس بن محدان قال ثنا علي بن أمحد اجلوارىب قال حدثين عبد الرمحن بن عبد امللك احلزامى ثنا  ١٥٥

إمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده حارثة بن 
  النعمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قالوا يا رسول اهللا فما نصنع هبن قال إذا ظننت فال حتقق وإذا ) زمات ألميت سوء الظن واحلسد والطرية ثالث ال( 
  ) ١) (حسدت فاستغفر اهللا وإذا تطريت فامض 

أخربنا أبو يعلى قثنا هارون بن معروف ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  ١٥٦
  وسلم  صلى اهللا عليه

  + إسناده صحيح ) + إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث ( 
حدثنا أمحد بن احلسني احلذاء قال ثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي ثنا عنبسة بن سعيد القرشي ثنا ابن املبارك عن  ١٥٧

  وهيب إن شاء اهللا قال قال عمر بن عبد العزيز 
  أحسن الظن بصاحبك حىت يغلبك 

  بن سهل نا سلمة عبد الرازق عن معمر عن مهام بن منبهحدثنا حممد  ١٥٨
____________________  

  إسناده ضعيف  -١

  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) إياكم والظن فإنه من أكذب احلديث ( 



  ورواه جرير عن ليث عن طاووس عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (ياكم والظن فإنه من أكذب احلديث إ( 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن دسته نا إبراهيم بن املستمر العروقي نا عبد الرحيم بن سليم بن حيان قال مسعت  ١٥٩
  أيب يذكر عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ) إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث ( 
  سعيد بن املسيب قال كتب إيل بعض إخواىن من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن  ١٦٠

أن ضع أمر أخيك على أحسنه حىت يأتيك ما يغلبك فال تظن بكلمة خرجت ىف أمرء مسلم بشر إذ أنت جتد هلا يف 
ديه وما كافئت من اخلري حمال ومن عرض نفسه للتهم فال يلومن أساء به الظن ومن كتم سره كانت اخلرية يف ي

عصى اهللا فيه مبثل أن تطيع اهللا فيه وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق وال تغبطن أحدا إال مبا يغبط به امليت وشاور 
  يف أمرك الذين خيافون رهبم بالغيب 

  ول حدثنا علي بن إسحاق نا احلسني املروزى نا ابن املبارك قال أنبأنا وهيب أن عمر بن عبد العزيز كان يق ١٦١
  أحسن بصاحبك الظن ما مل يغلبك

____________________  
  إسناده صحيح  -١

  ما ذكر يف الرياء وعقوبته

  
أخربنا حممد بن حيىي املروزى نا عاصم بن على نا عبد احلميد بن هبرام ثنا شهر بن حوشب عن عبد الرمحن  ١٦٢

  يقول بن غنم عن شداد بن أوس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١) (من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك ( 

حدثنا الصويف نا إبراهيم بن حممد بن عرعرة قثنا أبو بكر البزار قال ثنا عمر بن حيىي األيلى قاال ثنا احلارث  ١٦٣
  لى اهللا عليه وسلم بن غسان ثنا أبو عمران اجلوىن عن أنس ابن مالك قال قال رسول اهللا ص

جياء يوم القيامة بصحف خمتومة فتنصب بني يدى اهللا عز وجل ىف صحف خمتمة فيقول اهللا عز وجل ألقوا هذا ( 
إن عمله كان لغري وجهى وال ( وأقبلوا هذا فتقول املالئكة وعزتك يا رب ما رأينا إال خريا فيقول تبارك وتعاىل 

  +إسناده ضعيف ) + وجهى أقبل من العمل اليوم إال ما أريد به 
____________________  

إسناده ضعيف فيه شهر بن حوشب قال احلافظ صدوق كثري اإلرسال والوهم ولذا فإن حديثه حسن يف  -١
  الشواهد فقط 

  
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن نا املقدمى نا معتمر بن سليمان عن سفيان الثوري عن أيب سلمة عن الربيع  ١٦٤
  عن أيب العالية عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بن أنس

  ) ١) (من طلب الدنيا بعمل اآلخرة فما له ىف اآلخرة من نصيب ( 



حدثنا أبو الطيب أمحد بن روح ثنا علي بن حرب ثنا احملارىب عن عمار بن سيف عن أيب معاذ عن ابن سريين  ١٦٥
  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عن أىب هريرة قال خرج علينا ر

واد ىف جهنم تستعيذ منه جهنم كل يوم ( قالوا يا رسول اهللا وما جب احلزن قال ) تعوذوا باهللا من جب احلزن ( 
  +إسناده ضعيف ) + أربعمائة أعده اهللا للقراء املرائني بأعماهلم 

____________________  
  حديث صحيح  -١

  
مد بن احلسن نا حممد بن ثواب ثنا يونس بن بكري نا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أىب حدثنا إبراهيم بن حم ١٦٦

  حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اخلبيثات { ما روى ىف قول اهللا عز وجل ) ١) (حبسب املرء من الشر أن يشار إليه باألصابع ىف دينه ودنياه ( 
  } بيثني واخلبيثون للخبيثات والطيبات للطيبني والطيبون للطيبات للخ
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن نا أمحد بن سعيد نا ابن وهب ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء بن أيب رباح يف  ١٦٧

  } اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات والطيبات للطيبني والطيبون للطيبات { قول اهللا عز وجل 
قال اخلبيثات من القول للخبيثني من الناس والطيبات من القول للطيبني من الناس أال ترى أنك تسمع اخلبيثة من 

  الرجل الصاحل فتقول
____________________  

  إسناده ضعيف  -١

لكن غفر اهللا لفالن ما هذا ىف خلقه وال مما يقول فقال أولئك مربون أن يكون ذلك من شيماهم أو من أخالقهم و
  الزلل يكون منهم 

حدثنا أبو حيىي الرازى ثنا سهل ثنا حمبوب العطار عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس يف قول اهللا  ١٦٨
  } اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات والطيبات للطيبني والطيبون للطيبات { عز وجل 

والطيبات للطيبني { ن الرجال للخبيثات من القول وقوله يقول اخلبيثات من القول للخبيثني من الرجال واخلبيثون م
يقول الطيبات من القول للطيبني من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول نزلت ىف الذين قالوا يف } 

  زوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم ما قالوا من البهتان 

  كراهية املشهور من الثياب

  
معدان ثنا العباس بن يزيد ثنا وكيع بن حمرز نا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن حدثنا حممد بن أمحد بن  ١٦٩

  أىب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
____________________  



  
  ) ١) (من لبس ثوب شهرة أعرض اهللا عنه حىت يضعه مىت وضعه ( 

ى بن خالد املدائىن نا حممد بن مسلم الطائفى عن حدثنا أبو العباس اجلمال نا أمحد بن سعيد بن جرير نا عيس ١٧٠
  إبراهيم بن ميسرة عن عطاء بن أىب رباح قال 

  إن اهللا عز وجل حيب العبد فيلبس الثوب املشتهر فيعرض عنه حىت يضعه 

  النهى عن الغيبة وما جاء فيها

  
  أخربنا ابن أىب عاصم النبيل نا حسني بن احلسن  ١٧١

  سني قال نا احلسن بن الصباح وحدثنا عبد الرمحن بن احل
وحدثنا أبو حيىي الرازى ثنا هناد قال ثنا أسباط بن حممد ثنا أبو رجاء اخلراساىن عن عباد بن كثري عن اجلريرى عن 

  أىب نضرة عن جابر بن عبد اهللا وأىب سعيد قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن الرجل قد يزين مث ( لت يا رسول اهللا وكيف الغيبة أشد من الزنا قال ق) إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا ( 

  )١(واللفظ حلديث ابن أىب عاصم ) يتوب فيتوب اهللا عليه وإن صاحب الغيبة ال يغفر له حىت يغفر له صاحبه 
____________________  

  إسناده ضعيف  -١

  
قال حدثين ابن غفار هبذا احلديث فنسيت إسناده حدثنا أمحد بن احلسني احلذاء قال ثنا أمحد الدورقى  ١٧٢

فحدثنيه حممد بن عبد اهللا قال حدثين أنت قلت سلمة عن ظفر بن مزاحم بن على بن أخي سهل بن على العابد عن 
  وهيب بن الورد قال 

  ألن أدع الغيبة أحب إيل من أن يكون يل الدنيا منذ خلقت إىل أن تفىن فأجعلها ىف سبيل اهللا مث تال 
  } قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم { 

  وأما الغيبة فأمرها بني يف كتاب اهللا قال اهللا عز وجل 
  } وال يغتب بعضكم بعضا { 

حدثنا أبو بكر بن يعقوب نا أمحد بن منصور نا أبو صاحل قال حدثنا معاوية بن صاحل عن على بن أىب طلحة  ١٧٣
  عن ابن عباس قوله عز وجل 

  } ضا وال يغتب بعضكم بع{ 
  قال حرم اهللا على املؤمن أن يغتاب املؤمن كما حرم امليتة 

حدثنا علي بن يعقوب عن معاوية بن صاحل األشعري قال حدثين حممد بن زاهر عن عبد العزيز بن أبان قال  ١٧٤
  قال سفيان الثورى 

  إياك والغيبة إياك والوقوع ىف الناس فيهلك دينك
____________________  



  
  أبو حيى الرازى نا سلمة نا محاد بن قرياط قال مسعت أبا سنان يقول حدثنا  ١٧٥

  الغيبة أشد من سبعني حوبا قلت ما احلوب قال الرجل جيامع مع أمه سبعني مرة 
أخربنا إسحاق بن أمحد قال مسعت أبا حامت يقول مسعت موسى بن إمساعيل يقول مسعت الضحاك بن خملد  ١٧٦

  الشيباين يقول 
  دا منذ علمت أن الغيبة ما اغتبت أح

حدثنا جعفر الصائغ ثنا عبد الرمحن بن علقمة نا أبو عصمة نوح بن أيب مرمي عن يونس بن عبيد عن احلسن  ١٧٧
  عمن مسعه خيربه 

  ) ١(أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن الغيبة واالستماع للغيبة 
عامر قاال ثنا إسرائيل عن األعمش عن أيب وائل عن عبد  وحدثنا أبو زرعة نا حممد بن العالء نا األسود بن ١٧٨

  اهللا قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  +إسناده ضعيف ) + ال تغتابوا املسلمني ( 

____________________  
  إسناده ضعيف جدا  -١

  
اعيل نا إسرائيل عن حدثنا أمحد بن هارون الربذعي نا أمحد بن عثمان نا أبو غسان مالك بن إمساعيل نا إمس ١٧٩

األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فهاجت ريح منتنة فقلنا ما هذه 
  الريح يا رسول اهللا فقال 

  ) ١) (إن قوما من املنافقني ذكر عندهم قوم من املؤمنني فأغتابوهم ( 
عبد الصمد قال حدثىن أىب عن واصل موىل أيب عيينة عن خالد حدثنا عمر بن سهل ثنا أبو قالبة قراءة قثنا  ١٨٠

بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد اهللا قال كنا على باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهاجت ريح 
  منتنة فذكر حنوه 

  حزم قال  حدثىن أبو العباس اجلمال ثنا أبو سيار نا أبو بكر بن أيب األسود نا سعيد بن عامر عن ١٨١
  كان ميمون بن سياه ال يغتاب وال يدع أحدا يغتاب عنده فإن انتهى وإال قام فتركه

____________________  
  إسناده حسن  -١

  
أخربنا صاحل بن حممد قال ثنا الفضل بن العباس نا أزهر نا ابن عون قال جاء رجل إىل حممد بن سريين فقال  ١٨٢

  له 
  قال إين أكره أن أحل ما حرم اهللا وما كان ىل هلو فهو لك إين نلت منك فاجعلين يف حل ف

  أخربنا أبو يعلى ثنا عبد الصمد قال مسعت الفضيل بن عياض يقول  ١٨٣
إذا ظهرت الغيبة ارتفعت األخوة يف اهللا عز وجل إمنا مثلكم يف ذلك الزمان مثل شيء مطلي بالذهب أو الفضة 



  داخله خشب وخارجه حسن 
  م بن مطويه نا أبو موسى الصورى نا الفيض قال مسعت الفضيل يقول حدثنا إبراهي ١٨٤

  يكون يف آخر الزمان إخوان العالنيه أعداء السريرة وذلك النفاق 
  حدثنا إبراهيم ثنا أبو موسى ثنا على بن حممد بن احلسني ثنا عتبة بن محاد الدمشقي قال قال ىل مالك بن أنس  ١٨٥

  مت بنقمة أو حاسد على النعمهما بقى من الناس إال رجلني شا
____________________  

  صفة الغيبة

  
حدثنا إبراهيم بن سعدان ثنا أبو بكر بن بكار ثنا حممد بن أيب محيد عن موسى بن وردان عن أيب هريرة قال  ١٨٦

اهللا عليه قام رجل من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأى يف قيامه عجز فقالوا ما أعجز فالن فقال النيب صلى 
  وسلم 

  ) ١) (أكلتم أخاكم واغتبتموه ( 
أخربنا أبو يعلى ثنا البغوى قال نا على بن اجلعد نا سفيان الثوري عن على بن األقمر عن أيب حذيفة عن  ١٨٧

  عائشة قالت 
  + إسناده صحيح) + ما أحب أىن حكيت إناسا وأن ىل كذا وكذا ( حكيت إنسانا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

____________________  
  إسناده ضعيف  -١

  
أخربنا ابن أيب عاصم ثنا املقدمى نا حيىي بن سعيد عن سفيان عن على بن األقمر عن أيب حذيفة عن عائشة  ١٨٨

) لقد تكلمت بكلمة لو مزج هبا ماء البحر ملزجته ( قالت قلت يا رسول اهللا حسبك من صفية كذا وكذا فقال 
  ) ١(فقال ما يسرين أىن حكيت هلا وإن ىل كذا وكذا قالت وحكيت إنسانا 

أخربنا ابن أيب عاصم ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عفان عن عبد الرمحن ابن أيب إبراهيم عن العالء بن عبد  ١٨٩
ذكرك ( الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما الغيبة يا رسول اهللا قال 

إن كان يف أخيك ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه ما ( قال أرأيت إن كان يف أخى ما أقول قال ) خاك مبا يكره أ
  ) ١) (تقول فقد هبته 

حدثين عبد اهللا بن حممد الرازى نا أبو زرعة ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف عن أيب بكر بن أيب  ١٩٠
  يب صاحل عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلمصربة عن سليم بن أيب مرمي عن أ

____________________  
  إسناده صحيح  -١

  
  ) ١(من ذكر امرءا مبا فيه فقد اغتابه ومن ذكر امرءا مبا ليس فيه فقد هبته 



قال سئل  حدثنا حممد بن حيىي نا شداد وأبو موسى قاال نا غندر عن شعبة عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة ١٩١
  ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الغيبة فذكر حنوه يعىن حنو احلديث الذي يليه 

حدثنا علي بن إسحاق انا احلسني املروزى ثنا ابن املبارك قال أنبأنا املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن  ١٩٢
رجال فقالوا ال يأكل حىت يطعم وال يرحل حىت أبيه عن جده أهنم كانوا ذكروا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حسبك إذا ذكرت ( فقالوا يا رسول اهللا إمنا حدثنا مبا فيه قال ) اغتبتموه ( يرحل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  + إسناده ضعيف ) + أخاك مبا فيه 

  جده حنوه أخربنا أبو يعلى نا كامل بن طلحة نا ابن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ١٩٣
____________________  

  إسناده صحيح  -١

  
حدثنا على نا احلسني نا ابن املبارك أنبأنا مالك بن أنس عن عبد اهللا ابن الوليد عن املطلب بن عبد اهللا بن  ١٩٤

  حنطب قال 
كان حقا  أن تذكر من أخيك ما يكره أن يسمع قال وإن( سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما الغيبة قال 

  ) ١) (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان باطال فهو البهتان 
حدثنا على نا احلسني نا ابن املبارك أنبأنا هشام نا محاد عن إبراهيم قال قال عبد اهللا بن مسعود الغيبة أن  ١٩٥

  تذكر من أخيك شيئا تعلمه فيه فإن ذكرت ما ليس فيه فذلك البهتان 
بكر الفريايب نا أبو مروان ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب  حدثنا أبو ١٩٦

  هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أتدرون ما الغيبة قالوا اهللا ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك مبا يكره قال أفرأيت إن كان يف أخى ما أقول يا رسول ( 

  +إسناده صحيح يف سنده عبد العزيز ) + ن فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته اهللا قال إن كا
____________________  

  إسناده مرسل  -١

  
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن نا أمحد بن سعيد قال نا ابن وهب قال أخربين حيىي بن أيوب عن حيىي بن  ١٩٧

  نت طلحة بن عبيد اهللا قالت سعيد عن عمرة عن عائشة ب
  دخلت على عائشة وعندها أعرابية فخرجت األعرابية جتر ذيلها فقالت بنت طلحة ما أطول ذيلها 

  ) ١(فقالت هلا عائشة اغتبتيها أدركيها تستغفر لك 
ذاك  حدثنا إسحاق بن مجيل نا ابن منيع قرأ نا ابن عامر عن جرير بن حازم قال ذكر ابن سريين رجال فقال ١٩٨

  الرجل األسود مث قال استغفر ما أرين إال قد اغتبته 
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن ثنا هارون بن إسحاق نا أبو معاوية قال ذكر الشيباين حسان بن خمارق عن  ١٩٩

  عائشة قالت 
) لقد اغتبتيها ( ال أقبلت امرأة قصرية جالسة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأشرت إىل املرأة أهنا قصرية فق



  +قال احلافظ العراقي حسان وثقه ابن حبان ورجاله ثقات + 
____________________  

  إسناده حسن يف سنده حيىي بن أيوب املصري صدوق رمبا أخطأ  -١

  ذكر ما أعد اهللا ألهل الغيبة

  
ن عقبة عن حممد بن عبد حدثنا ابن أيب عاصم نا أيب نا ابن جريج نا أبو بكر بن عبد اهللا عن موسى ب ٢٠٠

  ) ١(األنصاري عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وحدثنا عبدان ثنا خالد بن أسلم نا النضر بن مشيل نا ابن جريج أخربين موسى بن عقبة عن حممد بن عبد اهللا  ٢٠١

  األنصاري عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ءا مبا ليس فيه ليعيبه حبسه اهللا عز وجل يف جهنم حىت يأيت بنفاذ ما قال من ذكر امر( 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن نا أمحد بن شيبة نا ابن وهب أخربين عبد اهللا بن عياش عن يزيد بن قودر  ٢٠٢
  قال قال كعب 

  الغيبة حتبط العمل 
بن هشيم أبو مسلم نا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أيب حدثنا أبو جعفر بن ماهان الرازي ثنا عبد الرمحن  ٢٠٣

  سلمة سأل رجل جماهدا عن الغيبة فقال 
  تنقض الوضوء وحتبط العمل

____________________  
  يف إسناده أبو بكر هو ابن أيب سربة قال احلافظ رموه بالوضع  -١

  
____________________  

  
  مالك عن زيد بن احلباب عن احلسن بن وهب قاضي مكة قال حدثنا أبو العباس اجلمال نا إبراهيم بن  ٢٠٤

وقعت يف رجل من أهل مكة حىت قلت إنه خمنث فصليت الظهر فعرض يف قليب شيء فسألت عطاء بن أيب رباح 
  فقال يعيد وضوءه وصالته وصومه 

شد بن سعد وعبد أخربنا ابن أيب عاصم ثنا احلوطي ثنا عبد القدوس بن احلجاج عن صفوان بن عمرو عن را ٢٠٥
  الرمحن بن جبري عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ليلة أسرى يب مررت بأقوام هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤالء يا جربيل قال ( 
  ) ١) (هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم 

  نا أبو بكر بن أيب شيبة نا وكيع عن األعمش عن جماهد عن طاوس عن ابن عباس قال أخربنا ابن أيب عاصم  ٢٠٦
  مر النيب صلى اهللا عليه وسلم على قربين يعذبان قال 

حسن ) + إهنما يعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها فكان يغتاب الناس وأما اآلخر فكان اليستتره من بوله ( 



  +صحيح 
____________________  

  إسناده صحيح  -١

  
حدثنا حممد بن العباس بن أيوب نا حممد بن احلسن بن إبراهيم ثنا مالك بن إمساعيل نا إسرائيل عن األعمش  ٢٠٧

  عن أيب سفيان عن جابر قال 
إمنا هاجت هذه الريح أن فيها من املنافقني ذكروا ( كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهاجت ريح منتنة فقال 

  ) ١) (ا من املؤمنني فاغتابوهم أقوام
حدثنا حممد بن العباس نا حممد بن احلسني بن إشكاب ثنا عبد الصمد نا أيب عن واصل موىل أيب عيينة عن  ٢٠٨

  خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر مثله 
باس الدوري نا حممد بن يزيد الرازي نا يونس بن بكري قال حدثين حدثنا إسحاق بن حممد بن علي نا الع ٢٠٩

  حممد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
إذا كان الرجل يغتاب الرجل يف الدنيا قيل له يوم القيامة كما أكلت حلمه حيا فكله ميتا فإنه ليأكل ويصيح ( 

  + عيف إسناده ض) + ويكلح 

  كفارة الغيبة

  
حدثنا عبدان بن أمحد نا حممد بن عبد اهللا عن عبيد بن عقيل نا حفص بن عمر عن املفضل بن الحق عن  ٢١٠

  حممد بن املنكدر عن جابر بن
____________________  

  إسناده حسن  -١

  عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١(يعين غيبته ) عد ذلك غفر له من اغتاب رجال مث استغفر له ب( 

حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن يعقوب نا عبد اهللا بن أيوب املخرمي نا عبد الرمحن بن يونس نا عنبسة بن  ٢١١
  عبد الرمحن عن خالد بن يزيد عن أنس ابن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  + سناده موضوع إ) + كفارة االغتياب أن تستغفر ملن اغتبت ( 
  حدثنا حممد بن سهل نا سلمة بن شبيب نا حممد بن عبيد نا إمساعيل ابن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال  ٢١٢

مر عمرو بن العاص على بغل ميت فقال لبعض أصحابه ألن يأكل الرجل من هذا حىت ميأل بطنه خريا له من أن 
  يأكل حلم رجل مسلم 

  ا سلمة ثنا سعيد بن عامر ثنا هشام بن حسان عن خالد الربعي قال حدثنا حممد بن سهل ثن ٢١٣
  كنت يف جملس لنا فذكروا رجال فقالوا عنه فنهيتهم فكفوا مث عادوا



____________________  
  إسناده ضعيف  -١

 يف ذكره فتفرقنا من ذلك اجمللس فنمت فأتاين يف منامي أسود هبيم على كفه طبق من خالف فيه مضغة من حلم
خنزير خضراء فقال كل فأبيت عليه وأحسب أنه هنرين وأكرهين عليه فجعلت ألوكها وال أسيغها وأنا أعلم أنه حلم 

  خنزير فانتهت فما زلت أجد رحيها يف فمي حنو من شهرين 
سلم حدثنا حممد بن سلمة ثنا داود بن احملرب عن الربيع بن صبيح عن احلسن قال واهللا للغيبة أسرع يف دين امل ٢١٤

  من األكلة يف جسد ابن آدم 

  البهتان وما جاء فيه

  
أخربنا ابن أيب عاصم نا عمرو بن عثمان وابن مصفى قاال نا بقية عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن  ٢١٥

  أيب املتوكل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  )١) (حف مخس ليس هلن كفارة هبتان مؤمن وفرار من الز( 

____________________  
  إسناده حسن  -١

  
حدثنا احلسني بن حممد املساجرسي نا أبو حامت ثنا عبدة بن سليمان عن ابن املبارك عن أيب مودود عن زيد  ٢١٦

  } وال تلمزوا أنفسكم { موىل قيس احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله 
  قال ال يطعن بعضكم على بعض 

يعلى قال مسعت عبد الصمد بن يزيد يقول مسعت الفضيل يقول يف آخر الزمان قوم هبتاون غيابون  أخربنا أبو ٢١٧
  فاحذروهم فإهنم شرار اخللق ليس يف قلوهبم نور اإلسالم هم أشرار ال يرتفع هلم إىل اهللا عمل 

  وري يقول ثنا حممد بن سهل نا سلمة نا علي بن عبد اهللا عن فضيل بن عياض قال مسعت سفيان الث ٢١٨
  ألن أرمي رجال بسهم أحب إيل من أن أرميه بلساين ألن رمي اللسان ال خيطىء 

حدثنا أيب رمحه اهللا وابن اجلارود قاال ثنا يونس نا أبو داود نا شعبة عن خالد عن أيب قالبة حيدث عن أيب  ٢١٩
  األشعث عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  )١) (ه بعضكم بعضا العضة النميمة ال يعض( 
____________________  

  إسناده صحيح ورجاله ثقات  -١

  
حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن نا أمحد بن سعيد نا ابن وه نا معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث أن  ٢٢٠

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



  ) ١) (ة الباغون للربآء العنت حيشرهم اهللا يف وجوه الكالب اهلمازون واللمازون املشاءون بالنميم( 
  حدثنا الفضل بن العباس نا حيىي بن عبد اهللا بن بكري نا مسلم عن ابن أيب حسني عن شهر  ٢٢١
وثنا حممود بن أمحد بن الفرج ثنا محيد بن مسعدة نا الفضل بن العالء نا بن خثيم عن شهر بن حوشب عن  ٢٢٢

  أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أمساء بنت يزيد 
أال أخربكم خبياركم قالوا بلى يا رسول اهللا قال إن خياركم الذين إذا راءوا ذكر اهللا وأله أخربكم بشراركم قالوا ( 

  + إسناده ضعيف) + بلى يا رسول اهللا قال شراركم املشاءون بالنميمة املفسدون بني األحبة الباغون للربآء العنت 
____________________  

  إسناده معضل وهو من أقسام احلديث الضعيف  -١

  
حدثنا حممد بن العباس وابن صبيح قاال ثنا النضر بن هشام ثنا مروان بن صبيح عن عبد العزيز بن صهيب  ٢٢٣

  عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يا أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم { مث تال هذه اآلية ) ١) (والنكث  ثالث هن راجع على أهلها املكر والبغي( 
  اآلية } 

حدثنا علي بن إسحاق ثنا إبراهيم بن يوسف املقدسي نا عمرو بن بكر نا عكرمة بن إبراهيم األزدي عن  ٢٢٤
  بالل بن أيب بردة عن أبيه عن جده أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

) +  يبغى على الناس إال من يتركب من البغايا ومن مل يبال ما قال وقيل فيه فهو لبغيه أو يشرك فيه للشيطان ال( 
  +إسناده ضعيف جدا 

____________________  
  إسناده ضعيف  -١

  
ن عباس حدثنا الوليد نا أبو الربيع نا ابن عبيد نا أبو مالك عن سعد بن طريف عن جماهد ال أعلمه إال عن اب ٢٢٥
  قال 

  ) ١(إن البغي ليدرك صاحبه ولو بعد ثالثني سنة 
حدثنا إسحاق بن حكيم نا حممد بن إسحاق الصنعاين نا أبو اجلواب نا عمار بن رزيق عن فطر عن القاسم بن  ٢٢٦

  أيب بزة عن عطاء اخلراساين عن محران عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لت شفاعته دون حد من حدود فقد ضاد اهللا يف أمره ومن أعان على خصومة بغري علم كان يف سخط اهللا من حا( 

حق ينزع ومن هبت مؤمنا أو مؤمنة حبسه اهللا يف ردغة اخلبال حىت يأيت باملخرج مما قال وليس خبارج ومن قال 
شر حسنات ومن أعان على خصومة باطل مل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب كتب له بكل حرف ع

  + إسناده صحيح ) + يزل يف سخط اهللا 
حدثنا إسحاق بن أمحد نا أبو كريب نا حفص بن عمر الشامي نا ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال قال  ٢٢٧

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من أعان على خصومة بغري علم كان يف سخط من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا يف ملكه و( 



  اهللا حىت ينزع ومن هبت مؤمنا أو
____________________  

يف سنده سعد بن طريف هو الكويف قال احلافظ متروك ورماه ابن حبان بالوضع مل خيرجه اال الترمذي وابن  -١
  ماجه 

دين أخذ من حسناته ليس دينار وال درهم مؤمنة حبسه اهللا يف ردغة اخلبال حىت يأيت باملخرج ومن مات وعليه 
  ) ١) (وحافظوا على ركعيت الفجر فإن فيها رغب الدهر 

حدثنا إبراهيم بن جعفر األشعري نا أمحد بن حممد بن حيىي الطلحي نا حممد بن احلسن عن فطر بن خليفة عن  ٢٢٨
  اهللا عليه وسلم املثىن بن الصباح عن عطاء اخلراساين عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى 

يف إسناده املثىن ) + من هبت مؤمنا أو مؤمنة بغري علم حبسه اهللا يف ردغة اخلبال حىت خيرج مما قال وليس خبارج ( 
  + بن الصباح قال احلافظ أبو عبد اهللا نزيل مكة ضعيف اختلط بآخره وكان عابدا 

ا ابن املبارك قال أخربين حيىي بن أيوب أن حدثنا أبو جعفر حممد بن زكريا ثنا أبو ربيعة فهد بن عوف ن ٢٢٩
  إمساعيل بن حيىي املعافري حدثه عن سهل ابن معاذ اجلهين عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من قال يف مؤمن ما ال يعلم حبسه اهللا على جسر جهنم حىت خيرج مما قال ومن قال يف مؤمن شيئا يريد أن يشينه ( 
  + إسناده ضعيف ) + ردغة اخلبال سقاه اهللا من 

  حدثنا سلم بن عصام ثنا عبد اهللا بن احلجاج بن املنهال ثنا أبو عاصم عن أيب العوام عن مطر قال ٢٣٠
____________________  

  يف سنده حفص بن عمر الشامي قال احلافظ جمهول  -١

  
  شيئا قلت ال قال فارمحهم قلت لعمر بن عبيد إين ألرمحك مما يقال فيك قال أتسمعين أقول هلم 

  حدثنا حممد بن أمحد بن عمرو نا دسته قال مسعت عبد الرمحن ابن مهدي يقول  ٢٣١
لوال أين أكره أن يعصى اهللا أحببت أن ال يبقى يف هذا املصر أحدا إال وقع يف واغتابين وأي شيء أهنأ من حسنة 

  ا جيدها الرجل يف صحيفته يوم القيامة مل يعملها ومل يعلم هب
  مسعت حممد بن أيب سعيد الثقفي يقول عن عبيد اهللا بن عبد الكرمي اجلبلي قال  ٢٣٢

من رأيته يطلب العثرات على الناس فاعلم أنه معيوب ومن ذكر عورات املؤمنني فقد هتك ستر اهللا املرخي على 
  عباده فقال 

لوال أهل املعرفة لكان كلهم يف معىن البهامت لوال املنافق ما عرف للمؤمنني عيب ولوال الرياء ما عرف املستورون و
ولوال ستر اهللا لكان الناس كلهم مهتوكون فمن كرمه جعل الرب والفاجر يف ستره وإن هللا عز وجل عبادا ما نظر 

  إليهم منذ خلقهم بغضا هلم وإن اهللا يتعاهدهم كما تتعاهد األم الشفيقة طفلها يف املهد
____________________  

 *  

  معباب جا



 *  
  حدثنا عمر بن عبد اهللا ثنا سلمة ثنا إبراهيم بن احلكم نا أيب أراه عن احلكم بن أبان قال  ٢٣٣

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم جالس وعنده أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وعمر بن اخلطاب 
   عليه وسلم مث بكى فسأاله يف ذلك فقال رضي اهللا عنه أبو بكر عن ميينه وعمر عن يساره فتنفس النيب صلى اهللا

خصمان بني يدي الرب عز وجل طالب ومطلوب فقال اهللا عزوجل للمطلوب اقضه قال يا رب ومن أين وعلى ( 
  هذا احلال 

فقال الرب عز وجل من حسناتك فقضاه وبقيت عليه بقية فقيل له قد أخذت مجيع حسناته قال فخذوا من سيئايت 
  د ما بقى من حقي فاجعلوها عليه بعد

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فعند ذلك حيرص الناس أن تلقى ديون بعضهم على بعض لينجو فلما أشقوا يف 
صاحب احلق قال اهللا عز وجل لصاحب احلق اردد على أخيك حسناته وفتح له باب من اجلنة فإذا مدائن وقصور 

  حسناته فخذ بيده فادخله اجلنة  فقال اهللا عز وجل ذلك بإحسانك إىل أخيك وردك عليه
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  )١) (إن اهللا يأمركم أن تصلحوا بني الناس يف الدنيا واهللا يصلح بينكم يوم القيامة ( 
____________________  

  إسناده معضل  -١

  
  حدثنا العباس بن محدان نا حممد بن معمر نا روح نا سعيد عن قتادة قال  ٢٣٤

  واهللا لقد عظم اهللا حرمة املؤمن حىت هناك أن تظن بأخيك إال خريا فقال 
  اآلية } إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم { 

حدثنا ابن أيب عاصم ثنا عمرو بن عثمان نا أيب نا أبو خالد املخرمي عن خالد بن حممد الثقفي قال مسعت  ٢٣٥
  بالال يقول 

  ف بإميان قوم متباعضني فكي} إمنا املؤمنون إخوة { 
  حدثنا العباس بن محدان نا حممد بن معمر ثنا روح ثنا عثمان بن غياث عن عكرمة  ٢٣٦

  قال يقول الرجل للرجل فاسق كافر } وال تنابزوا باأللقاب { 
قال اللمز الغيبة } وال تلمزوا أنفسكم { حدثنا خليل نا جدى نا حممد بن يزيد عن جرير عن الضحاك  ٢٣٧
  تنابز يقول الرجل ألخيه يا كافروال

____________________  

  
حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن عقبة نا احلسن بن عرفة قال حدثين احملاريب قال قيل للربيع بن خثيم مالك ال تذم  ٢٣٨
  الناس 

م وأمنوه على قال واهللا ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إىل ذم غريها إن الناس خافوا اهللا يف ذنوب غريه
  ذنوهبم 



حدثنا عبيد اهللا نا ابن عرفة نا هشام بن حممد الكليب عن لوط بن حيىي األزدي عن العالء بن زهري األزدي  ٢٣٩
  عن وبرة املسلى قال 

يا وبرة أال أعلمك كلمات هي أحسن من الدهم املوقوفة يا وبرة دع كثريا من الكالم فيما ال يعنيك فإن ذلك 
ليك فيه الوزر ودع كثريا من الكالم فيما يعنيك حىت ترى لذلك موضعا فرب متكلم باحلق فضل فلست آمن ع

النقي قد تكلم يف غري موضعه فيعنت وال متار حليما أو سفيها فإن احلليم يقليك وإن السفيه يؤذيك واذكر أخاك 
ك واعمل عمل من يعلم أنه إذا توارى عنك مبثل الذي حتب أن يذكرك به إذا تواريت عنه فإن ذلك هو العدل من

  جمازى باإلحسان ومأخوذ باإلجرام حسبك يا وبرة
____________________  

  
وال تنابزوا { حدثنا حممد بن حيىي املروزي نا عاصم بن علي نا عاصم العمري عن حممد بن كعب يف قوله  ٢٤٠

فيقول يا يهودي يا نصراين يا جموسي قال الرجل يكون على غري اإلسالم فيسلم فيدعونه بدينه األول } باأللقاب 
  وقد أسلم 

حدثنا حممد بن سهل نا أبو مسعود أنبأنا عبد اهللا بن صاحل حدثين ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد  ٢٤١
بن أيب هالل عن عبد امللك بن عبد اهللا عن عيسى بن هالل الصديف عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم قال 
  ) ١) (من مات مهازا ملازا ملقبا للناس كان يوم القيامة عالمته أن نسمه على اخلرطوم من كال الشدقني ( 

حدثنا العباس بن محدان ثنا علي بن أمحد اجلورايب قال حدثين عبد الرمحن بن عبد امللك احلزامي ثنا إمساعيل  ٢٤٢
ن عبد الرمحن عن أبيه عن جده حارثة بن النعمان قال بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن عبد الرمحن بن حممد ب

ثالث الزمات ألميت سوء الظن واحلسد والطرية قالوا يا رسول اهللا فما نصنع ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  +إسناده ضعيف ) + هبن قال إذا ظننت فال حتقق وإذا حسدت فاستغفر وإذا تطريت فامض 

____________________  
  يف إسناده عبد اهللا بن صاحل قال احلافظ صدوق كثري الغلط  -١

  
حدثنا جعفر بن عبد اهللا بن الصباح نا أمحد بن إبراهيم الدورقي نا عبيد اهللا نا إسرائيل عن مساك عن موسى  ٢٤٣

  ) الظن خيطىء ويصيب ( بن طلحة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
نا حممد بن معمر نا روح نا سعيد عن قتادة قال التجسس أن تبتغي عيب أخيك حدثنا العباس بن محدان  ٢٤٤

لتطلع على سره وكنا حندث أن الغيبة أن تذكر أخاك مبا يشينه يشنه ويعيبه وإن تكذب عليه فذلك البهتان يقول 
  كما أنت كاره لو وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها كذلك فاكره حلمه وهو حي 

الفضل بن احلطاب ثنا حيىي بن يونس نا إمساعيل بن عمرنا احلسن بن عمرو السجستاين ثنا  حدثنا حممد بن ٢٤٥
  قال هو ما تكلم به اللسان وليس يف القلب} إن بعض الظن إمث { عبدة بن أيب برزة عن علي النحوي عن الضحاك 

____________________  



  
مد بن جعفر نا شعبة عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال حدثنا حممد بن حيىي نا أبو موسى وبندار قاال ثنا حم ٢٤٦

  سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الغيبة فقال 
أتدرون ما الغيبة قالوا اهللا ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك مبا يكره قال أرأيت إن كان يف أخي ما أقول فيه قال إن ( 

  ) ١) (ته كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه فقد هب
وال يغتب { حدثنا أبو يعقوب نا الرمادي نا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن علي عن ابن عباس قوله  ٢٤٧

  قال حرم اهللا على املؤمن أن يغتاب املؤمن بشيء كما حرم امليتة } بعضكم بعضا 
زعم أن سلمان كان مع  حدثنا الوليد نا احلسني بن علي قال قرىء على عامر عن أسباط عن السدى قال ٢٤٨

رجلني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر خيدمهما وخيف هبما وينال من طعامهما وأن سلمان ملا ساروا 
ذات يوم بقي سلمان نائما مل يسر معهم فنز صاحباه فطلباه فلم جيداه فضربا اخليام فقالوا ما يريد هذا العبد إال أن 

مضروب فلما جاء سلمان أرساله إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه قدح فقال يا جييء إىل طعام معد وخباء 
  رسول اهللا بعثين أصحايب لتؤدمهم إن كان عندك

____________________  
  إسناده صحيح  -١

  
وسلم قال ما يصنع أصحابك باألدم قد ائتدموا فرجع سلمان فأخربمها فانطلق حىت آتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فقاال والذي بعثك باحلق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنكم قد ائتدمتما بسلمان 
  ) ١(أنه كان سلمان } أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا { بقولكما فنزلت 

ا أبو سعيد املعىن ثنا أمحد بن حدثنا حممد بن حيىي نا حممد بن إبراهيم النيسابوري ثنا حممد بن اجلهضم حدثن ٢٤٩
  عبدة ثنا سفيان بن عيينة كان من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ) اللهم اغنين بالعلم وزيين باحللم وأكرمين بالتقوى ( 
  } إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم { قال سفيان بن عيينة ألن اهللا تعاىل قال 

لوراق ثنا اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى أخربنا أبو حيىي نا سهل نا أبو املنذر ا ٢٥٠
إن ربكم واحد وأباكم واحد ونبيكم واحد ال فضل لعريب على أعجمي وال ألعجمي على عريب ( اهللا عليه وسلم 

  )وال ألمحر على أسود وال ألسود على أمحر إال بالتقوى 
____________________  

  من أقسام الضعيف  إسناده مرسل واملرسل -١

  
أخربنا أبو يعلى ثنا شيبان نا املبارك بن فضالة قال مسعت احلسن يقول اإلميان أن تعلم أن ما قال اهللا عز وجل  ٢٥١

  كما قال 
  يتلوه ما أعد اهللا ملن رد عن أخيه بظهر الغيب 

ىء أيب علي احلسن بن أمحد مسع من أول اجلزء إىل باب ما يستعمله األخ إكراما ألخيه املسلم من الشيخ املقر



احلداد بقراءة الشيخ أيب الرجال بن أيب الفرج الثقفي أخربه أمحد ومحد بن حممد بن أيب الفتح الطويل وإبراهيم بن 
عبد اهللا ابن يعقوب وابنه حبيب وحممد بن أمحد بن علي يعرف بزفره ومعه حممد بن أمحد بن نصر الصيدالين سبط 

ه أبو بكر عتيق بن حممد بن أيب بكر اخلطيب وصح هلم ذلك يف دار الشيخ يف ربيع حسني بن مندة حاضر وكاتب
اآلخر سنة اثنيت عشر ومخسمائة وذلك برواية الشيخ عن أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا والشيخ أيب ذر حممد بن إبراهيم 

يين يف رمضان سنة تسع وتسعني الصاحلاين كالمها عن املصنف نقله خمتصرا عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أمحد املد
  ومخسمائة
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