
                                                  



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

2 

 



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

3 

 رمحهما اهلل تعاىل
 

 
 تأليف

 أبي عبد اهلل عثمان بن عبد اهلل الساملي العتمي
 



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

4 

 
 

 

 

 
  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

5 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 املقدمة

 

انه أمحده تعاىل سبح رمحن الرحيم مالك يوم ادلينال ملنياحلمد هلل رب العا
 قدر فهدى.  اذلي 

 احلمد هلل اذلي أرسل رسوهل باهلدى ودين احلق.
 احلمد هلل اذلي هدنا هلذا وما كنا نلهدي لوال أن هدنا اهلل.

وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممد عبده ورسوهل 
عنها  تركنا ىلع مثل ابليضاء ال يزيغ ،رياً ونذيراً املبعوث رمحة للعاملني بش

 فصلوات ريب وسالمه عليه وىلع آهل وصحبه أمجعني. ،إال هالك
تميزي األحاديث الصحيحة وانتقاؤها من األحاديث الضعيفة  أما بعد: فإن

واملعلولة شأنه عظيم وكبري لم يقم به إال جهابذة احلفاظ وكبار املحدثني 
ً و ً وحديثا ً واشرتطوا أن ال خيرجوا فيها قديما قد ألف بعض السلف كتبا

ني منهم إمام املحدث –صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم  -إالَّ ما صح عن انليب 
والفقهاء: حممد بن إسماعيل ابلخاري وتبعه اإلمام احلافظ املحدث: 

 ،وابن حبان ،وتبعهما ابن خريمة ،مسلم بن احلجاج رمحهما اهلل تعاىل
وتلقت األمة  ،ولكن لم يِف برشطه إالَّ ابلخاري ومسلموغريهما 
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كتابيهما بالقبول إالَّ أحاديث يسرية جداً أنتقدها احلفاظ اكدلارقطين 
ثم اقتدى بابلخاري ومسلم بعض  ،وأما غريهما فلم يتم هلم ذلك ،وغريه

منهم:  ،وبينوا الصحيح من الضعيف ،املعارصين فتلكموا ىلع األحاديث
مة املحدث: حممد نارص ادلين األبلا ي وهل كت  كثرية اإلمام العال

ثم شيخنا العالمة  ،مشهورة منها: "السلسلة الصحيحة" و "الضعيفة"
 املحدث: 

فشيخنا الواديع قد ألف كتباً  ،مقبل بن هادي الواديع رمحة اهلل عليهما
 كثرية منها: 

الئل ن دو "الصحيح املسند م ،"الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني"
وأقوى كتاب اشرتط فيه  ،انلبوة" و "اجلامع يف القدر" وغريها من الكت 

 .الصحة هو "الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني"
فأحببت أن أشارك يف اخلري وأقرب لطالب العلم ما اتفق ىلع تصحيحه 

فعمدت إىل "الصحيح املسند مما ليس يف  ،العالمة األبلا ي والواديع
و "الصحيح املسند من دالئل انلبوة" و "اجلامع يف القدر" و الصحيحني"  

"كتاب الشفاعة" واخرتت األحاديث اليت اتفق الشيخ األبلا ي مع شيخنا 
 تصحيحها.  ىلع

ياق من كت  شيخنا ألنه يسوق احلديث جبملته وأما الشيخ  وجعلت السَّ
األبلا ي فقد يسوق أصل احلديث ويشري إىل بقيته وقد جيمع بعض 

 الروايات مع بعض.
وجعلته ىلع ترتي  املسانيد اليت يف  "الصحيح املسند مما ليس يف 
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 الصحيحني" ليسهل حفظه.
ل ال خيل بأص االختصاروهذا  ،واخترصت األسانيد حىت ال يطول الكتاب

كما أنه لم ينقص من كتايب ابلخاري ومسلم "اللؤلؤ واملرجان"  ،الكت 
 الشيخ األبلا ي لكت  السنن األربع. اختصاروال  ،بل وال املخترصات

وإن اكن السند عندنا حمبوباً ولكن لتسهيل حفظه وأخذه لطالب العلم 
وقد استرشت بعض العلماء الفضالء بهذا  ،االختصاروغريهم اخرتت هذا 

 العمل فقالوا: حسن وجيد. 
 فجزاهم اهلل خرياً.

اديث اليت اتفق واخرتت هذا املوضوع أيضاً أل ي لم أرى من مجع هذه األح
 ىلع تصحيحها هذان اإلمامان رمحها اهلل تعاىل. 

وربما خرج احلديث بروايات كثرية  ،واتلخاريج يه لشيخنا الواديع
 وما اكن من رواية فيها زيادة ذكرتها اغبلاً. ،فكنت أختار أمجع لفظ

 وإن اكن يل تعليق أو فائدة مزيتها بكلمة "قلت". 
و أنا لم أطل يف ذكر  ،مذكور يف أثناء الكمه وما اكن لشيخ األبلا ي فهو

 خترجيات األبلا ي ألن املقصود هو ذكر تصحيحه رمحه اهلل.
 حديثا.[ 1440]  ومجلت هذه األحاديث هو

 
 وكتبه أبو عبد اهلل

 عثمان بن عبد اهلل الساليم العتيم
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إن »: -عليه وعلى آله وسلم  صلى هللا -قال: قال رسول هللا    كعب  بن أيب عن -1
. «قزَّحه وملحه فانظروا إيل ما يصري مطعم ابن آدم جعل مثاًل للدنيا وإن
 وقال شيخنا: حديث حسن.  ،أخرجه عبد هللا بن أمحد يف "زوائد املسند"

[. ومعررررررر: قوبحررررررره: حوبلررررررره مرررررررن ال  رررررررو  و رررررررو ال ابررررررر  1/661[ 382وذكرررررررر  البررررررريص احلبرررررررا  يف "ال ررررررر ي  "  
[.1/85كما يف "النهاي " البن احثري    ذلك يطر  يف ال در كالكمون والكوبرة وحنو الذي 

كف كان يع   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ،ُأيب بن كعب عن  -2
 فلما كان يف العام امل ب  اع كف عبرين ،فلم يع كف عاما   ،العبر احواخر من رمضان

ليل . 

 . وأخرجه ابن ماج  ،شرط مسلم و حديث ص يح على خنا: وقال شي ،أخرجه أبو داود
[وذكرررررررر لررررررره البررررررريص احلبرررررررا  شرررررررا دا  2463"صررررررر يح أيب داود"   كمرررررررا يف  ،وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : صررررررر يح

 [من "ال  ي  ".3[ ج 1410عن أنس مبعنا  برقم  

إن »: قال له -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم –أن رسول هللا  عن أيب بن كعب  -3
إن ». وقرأ فيها: (1)﴾مل يكن الذين كفروا﴿ف رأ عليه:  .« ممرين من مقرم عليك الررآنهللا

ن يعمل خرياً اجملوسية م والال اليهودية وال النصرانية  ،الدين عند هللا احلنيفية املسلمة
اً لو من البن آدم واداًي من مال البتغى  إليه اثنيًا ولو كان اثني». وقرأ عليه: «فلن يكفره

.«بتغى إليه اثلثاً وال لم أ جو  ابن آدم إال الاراب ويتوب هللا على من ابال
 حسن ص يح. وقال شيخنا:  و حديث حسن.  ذا حديث  :قالأخرجه الرتمذي و 

 [. وقال: احص  يف  ذا اإلسناد ال  سني.2908[ 6/963وذكر  احلبا  يف "ال  ي  " 

 ، مياي»: – عليه وعلى آله وسلم النيب صلى هللا -قال: قال أيب بن كعب عن  -4
فريل يل: على حر  مو حرفني؟ فرال امللك الذي معي قل: على  ،إين مقرئت الررآن

                                         
 .1سورة البين ، اآلي :   (1)



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

9 

حرفني. قلت: على حرفني فريل يل: على حرفني مو ثالثة؟ فرال امللك الذي معي قل: 
 ،كا   مث قال ليس منها إال شا  ،على ثالثة. قلت على ثالثة حىت بلغ سبعة محر 

. «ما مل ختتم آية عذاب برمحة مو آية رمحة بعذاب ،ن قلت: مسيعا عليما عزيزا حكيماإ
واحلررررررديث أصرررررله يف مسررررررلم  شرررررررط البررررريخنيعلرررررى  ،وقررررررال شررررريخنا:  ررررررذا حرررررديث صرررررر يح ،أخرجررررره أبرررررو داود

 . [ ب   يق حممد فؤاد عبد الباقي1/364 ج
 [.843"ال  ي  "   كما يف  ،على شرط البيخني ،وقال البيص احلبا :  ذا سند ص يح

 رخ   كانت  املاء من املاء أن يف ون كانوا  اليت الف يا نإ قال: ، كعب  بن أيبعن  -5
قال: أن الُف يا اليت   وعنه  بعد ابالغ سال أمر مث اإلسالم بدء يف هللا رسول رخ ها

سلم آله و صلى هللا عليه و  -كانت رخ    رخ ها رسول هللا   ،كانوا يف ون أن املاء من املاء
يف بدء اإلسالم مث أمر ابالغ سال بعد.  –

وأخرجرررررررررره  ،: حررررررررررديث صرررررررررر يح علررررررررررى شرررررررررررط البرررررررررريخني-رمحرررررررررره هللا  -وقررررررررررال شرررررررررريخنا  ،أخرجررررررررره أبررررررررررو داود
  .ْذُكر أُب يا  وكذا ابن أيب شيب ومل ي   ،وعبد الرزاق ،وابن ماجه ،الرتمذي

 [.215و  214كما يف "ص يح أيب داود"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

ال »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا قال: قال   عن أيب بن كعب -6
تسبوا الريح فإذا رميتم ما تكرهون فرولوا: اللَُّهمَّ ِإَّنَّ نسألك من خري هذه الريح وخري ما 

. «ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما ممرت به ،فيها وخري ما ممرت به
ورجالررررررره  ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح صررررررر يح. حسرررررررن حرررررررديث  رررررررذاال: أخرجررررررره الرتمرررررررذي وقررررررر

واحلررررررديث قررررررد روي عررررررن   ،وقررررررد وث رررررره النسررررررائي والرررررردارقطي ،إال إسرررررر اق بررررررن إبرررررررا يم بررررررن البررررررهيد ،رجررررررال ال رررررر يح
[: حررررررررديث 2756احعمرررررررر  موقوفررررررررا ومرفوعررررررررا في مرررررررر  علررررررررى الرررررررروجهني. وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا  يف "ال رررررررر ي  "  

 ص يح.

 ،أصيب من احن ار أربع  وس ون رجال   ،قال: ملا كان يوم أحد  بكع  بن أيبعن  -7
 ما  مث   ذاار: لئن أصبنا منهم يو فمثلوا هبم ف الت احن  ،منهم محوة ،ومن املهاجرين س  

ُتْم فَ َعاِقُبوْا ِبِْثِل َوِإْن عَ ﴿ ل هللا حعاىل:نرو قال: فلما كان يوم ف ح مك  فأ ،لُنرب نيب عليهم اقَ ب ْ
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ُتِم ِبهِ َما عُ  . مبعد اليو   . ف ال رجٌ : ال قري(1)﴾َولَِئن َصََبُُْتْ ََلَُو َخرْيٌ لِِّلصَّاِبرِينَ  وِقب ْ
. «كفوا عن الروم إال مربعة»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال رسول هللا 

  حسن. . وقال شيخنا:حديث حسن غريب من حديث أيب بن كعب ذا أخرجه الرتمذي وقال: 
 [.3129كما يف "ص يح الرتمذي"    ،البيص احلبا : حسن ص يح اإلسناد وقال

رج  من  فجبذ  ،يف ال ف امل دم ،باد قال: بينا أان يف املسجدعن قيس بن عُ  -8
و أيب بن  فلما ان رف فإذا   ،فو هللا ما ع لت صاليت ،وقام م امي فن ا  خلفي جبذة
آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -من النيب اي فىت ال يسؤك هللا إن  ذا عهد  كعب ف ال:

مث قال وهللا ما  ،مث اس  ب  ال بل  ف ال  لك أ   الع د ورب الكعب  ثالث   ،إلينا أن نليه -
قلت: اي أاب يع وب ما يعي أب   الع د ؟ قال  ،أضلوا نولكن آسى على م ،عليهم آسى

احمراء. 

برررررررن عمرررررررر  اإال حممرررررررد ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،أخرجررررررره الرتمرررررررذي
 ي و و ث  . مامل د

 [. 807كما يف "ص يح النسائي"    ،احلبا : ص يح صوقال البي
  بررراد قرررال: أحيرررت املررردينررر  لل ي: عن قيس بن عُ  –رمحررره هللا  –وأخرجررره اإلمرررام أمحرررد

 من لب إ ومل يكن فيهم رج  أل ا  أحب -صرلى هللا عليه وعلى آله وسرلم  -أصر اب حممد 
سررلم صررلى هللا عليه وعلى آله و  -خرج عمر مع أصرر اب رسررول هللا ُأيّب. فأقيمت ال ررالة و 

ن ا  وقام يف ف ،فجاء رج  فنظر يف وجو  ال وم فعرفهم غريي ،ف مت يف ال رررررف احول -
مكا  فما ع لت صررررررراليت فلما صرررررررلى قال: اي ُبي ال يسرررررررؤك هللا فإ  مل آحك الذي أحي ك 

 الص     كونوا يف»قال لنا:  -صررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررلم  -رسررررول هللا ولكن  ،جبهال 
 .وإ  نظرت يف وجو  ال وم فعرف هم غريك. مث حدبث «الذي يليين

                                         
 .126سورة الن  ، اآلي :   (1)
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ررررررْت  قررررررال: فسررررررمع ه ي ررررررول:  لررررررك أ ررررررر   ،إىل شرررررريء م وجهررررررا  إليرررررره (2)أعناقهررررررا  (1)فمررررررا رأيررررررت الرجررررررال م     
 الع دة... . وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.

كان   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا ن إقال:   ،ن أيب بن كعب ع -9
فإذا  ﴾ ُهَو اَّلَُّ َمَحدٌ ُقلْ ﴿ و﴾ُقْل اَي َمي َُّها اْلَكاِفُرونَ ﴿و﴾َسبِِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى﴿يوحر 

. ثالث مرات. «سبحان امللك الردوس»سلم قال: 

وقررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح. وحرررررررررديث أيب  ،سرررررررررند"أخرجرررررررره عبرررررررررد هللا برررررررررن أمحرررررررررد يف "زوائرررررررررد امل
 [.1116[ ويف "املبكاة"  1/267[ 807ص  ه احلبا  يف "ص يح النسائي"  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا قال: قال   عن أيب بن كعب -10
 .«من مسعتموه يدعو بدعوى اجلاهلية فَأَعضَّوه ِِبَِن مبيه وال ُتكنُّوا»

  ن.وقال شيخنا:  ذا حديث حس ،النسائي يف "عم  اليوم والليل " أخرجه
م        ن رميتم        وه يتع        زى بع        زا  اجلاهلي        ة فأعض        وه و ال »ويف روايرررررررر  للنسررررررررائي أيضررررررررا : 

 و و احلديث احول إال أنه خالفه يف اللفظ.  ،. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن«تكنوا

  هُ  ،اء اجلا لي وروا  اإلمام أمحد عن أيب بن كعب أن رجال  اع وى بعو  ومل يكنه فأ ع ضرررررررررب
فنظر ال وم إليه ف ال لل وم: إ  قد أرى الذي يف أنفسررررركم إ  مل أسررررر طع إال أن أقول  ذا: 

عزا  ب إذ مسعتم من يعتزي»أمران:  -صررررررررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررررررررلم  -إن رسررررررررررررول هللا 
.«اجلاهلية فأعضوه وال تكنوا

رجالررررررره كلهرررررررم  ،يف سرررررررند عبرررررررد هللا برررررررن أمحرررررررد:  رررررررذا سرررررررند صررررررر يحوذكرررررررر  احلبرررررررا  يف "ال ررررررر ي  " وقرررررررال  
ي     دعي »كمرررررا قرررررال أبرررررو داود وغرررررري . قلرررررت: ومعررررر: قولررررره   ،رجرررررال البررررريخني غرررررري حممرررررد برررررن عمرررررر و رررررو ث ررررر  ،ث رررررات

في رررررر  الرررررراد عليررررره في رررررول لررررره: عررررر  بفررررررج أبيرررررك. و رررررذا فيررررره  ،: أي ي فررررراخر بنسررررربه وأبيررررره«ب     دعوى اجلاهلي     ة

 ابلنسب.ال  ذير البديد من ال فاخر 

                                         
  شيخنا. ر.يف "النهاي " م  ت: أي مدت أعناقها حنو  وكان يف احص  ) م خت ( وال واب ما أثب نا ، كما يف "النهاي ". ا  (1)
 ويف "النهاي ": ُمُ وح ها، حباء مهمل . [،21348[ 35/278يف نسخ  لألص  طبع  "مؤسس  الرسال " ب   يق شعيب ومجاع    (2)
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ينيه  إحدى ع» ف ال: الدجال ذكر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ،عن أيب   -11
.«كأهنا زجاجة خضرا  وتعوذوا ابهلل تبارك وتعاىل من عذاب الرَب

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،أخرجه أمحد
رجالرررررره رجررررررال  ،يحو ررررررذا إسررررررناد صرررررر  ،وأبررررررو نعرررررريم يف "أخبررررررار أصرررررربهان" ،وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : روا  أمحررررررد

  [.1863و و ث  . كما يف "ال  ي  "   ،غري حبيب بن الوبري ،مسلم

لت ن ز م»:  -النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -: قال ل أيب بن كعب عن  -12
ْيُت لك؟ قال: «عليَّ سورة ممرت من مُقرِئكها اي أاب املنذر  :. ف لت حيب«نعم». قلت: وسُّ 

. ﴾فَ ْليَ ْفَرُحواْ  ذلكُقْل ِبَفْضِل هللِا وِبَرمْحَِته فَبِ ﴿و و ي ول:  ،مينعي ؟ قال: وما ذلكب فرحت
 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. ،روا  البخاري يف "خلق أفعال العباد"

 [. 6[ 2908احلبا  يف "ال  ي  "   وذكر  البيص

تويف ملا »قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن أيب بن كعب  -13
  «آدم غسلته املالئكة ابملا  وتراً ومحلدوا له وقالوا: هذه سنة آدم يف ولده

  .319كما يف "دالئ  النبوة" صر  ،شيخناوقال  ذا حديث ص يح اإلسناد. وواف ه  ،روا  احلاكم
 [.5083ص يح. كما  يف  "ص يح اجلامع"   وقال البيص احلبا :

 

 أو هوالدي أدرك من قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ، مالك بن أيب عن -14
 عن عب ش حدثي حجاج حدثنا وأس  ه هللا فأبعد  ذلك بعد من النار دخ  مث أحدمها
 الك عن أيب بن م النيب عن مالك بن أيب عن حيدث أوىف بن زرارة سعت قال ق ادة

 ا مثمن مدرك والديه مو محدمه»ل: أنه قا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -  عن النيب
.«فأبعده هللا ومسحره ذلكدخل النار من بعد 

وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. ،روا  أمحد
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أن رجال  ي ال له أصرم كان يف النفر الذين أحوا رسول  ، أْخد ريّ   بن أسام عن  -15
على آله وسلم صلى هللا عليه و  - رسول هللا ف ال -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
. «بل منت زرعة»قال: أان أصرم. قال:  ،«ما امسك ؟»: -

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  أبو داود
[: إسررررررررناد  جيررررررررد. وقررررررررال يف "صرررررررر يح 3[ ج 4775وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا  يف حعلي رررررررره علررررررررى "املبرررررررركاة"  

 [: ص يح.4954أيب داود"  

 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -قال: كنت رديف النيب  أسام  بن زيد عن  -16
. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم –فلما وقعت البمس دفع رسول هللا 

 . وأصله يف "ص يح مسلم" وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أبو داود
ومعرررررررر: وقعررررررررت  ،[. قلررررررررت:1924يب داود"  كمررررررررا يف "صرررررررر يح أ  ،وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : حسررررررررن صرررررررر يح

البمس: أي غربت.

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -قال: ملا ث   رسول هللا   زيد بن أسام عن  -17
ه وعلى آله صلى هللا علي -فدخلت على رسول هللا  ، بطت و بط الناس معي إىل املدين 

 اعرف أنه ي بها عليب فجع  يرفع يديه إىل السماء مث  ،وقد أصمت فال ي كلم -وسلم
يدعو ل.

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  أمحد
 [.6175كما يف حعلي ه على "املبكاة"    ،وقال البيص احلبا : اإلسناد حسن

 فذكر آب ك  وعليه وسلم عليه هللا صلى النيب على دخلت قال زيد بن أسام  عن -18
 قال دزي بن أسام  عن ثالث ذمن أيحي فلم قال أنه إال عمر بن عثمان حديث مع:

مل أيتين » ال: ف له ما فسأل ه الكآب  وعليه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على دخلت
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 السالم عليه جربي  هل فبدا ف    به فأمر بيوحه بني كلب  جرو فإذا قال: «جَبيل منذ ثالث
 ندخ  ال إان الف  «مل أتتين»ف ال:  رآ  حني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليه فبه 
 ح اوير. وال كلب  فيه بي ا

 حسن.  وقال شيخنا: ،روا  أمحد
وفيررررره: أن جررررررروا كررررران يف بي هررررررا ف خلرررررف جربيرررررر ...  ،وذكرررررر البررررريص احلبررررررا  حرررررديث عائبرررررر  رضررررري هللا عنهررررررا

يث أسررررررام . مث فررررررأخرج فجررررراء جربيررررر ... بن ررررررو حرررررد ابجلررررررو –صرررررلى هللا عليرررررره وعلرررررى آلررررره وسررررررلم  -وفيررررره فرررررأمر النرررررريب 
و ررررررررو  مررررررررو   ،[: حررررررررديث صرررررررر يح124البرررررررريص احلبررررررررا  يف حعلي رررررررره علررررررررى احلررررررررديث يف "آداب الوفرررررررراف"    قررررررررال 

 من رواي  مخس  من ال  اب . فذكر م وقال: واخلامس عن أسام  بن زيد عند الط اوي بسند حسن. 

 وحفطر رحفط حكاد ال حىت ح وم إنك هللا رسول اي قلت: قال: زيد بن أسام عن  -19
 « ؟مي يومني»قال:  صم هما وإال صيامك يف دخال إن يومني إال ح وم أن حكاد ال حىت
ذانك يومان تعرض فيهما األعمال على رب » قال: اخلميس. ويوم االثنني يوم قلت:

 .«العاملني فأحب من يعرض عملي ومَّن صائم
  د ال رررروم كان يسررررر   –صررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررلم  -أن رسررررول هللا  له: ويف رواي

 ويفطر في ال: ال ي وم.  ، يفطر: اللفي ا
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث

  .حسن ص يح. كما يف "ص يح النسائي" وقال البيص احلبا :

 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أحيت النيب  عن أسام  بن شريك  -20
 نا اا و  ناحعراب من  فسلمت مث قعدت. فجاء ا ،وأص ابه كأمنا على رؤوسهم الطري

ه دوا  تداووا فإن هللا تعاىل مل يضع داً  إال وضع ل»ف الوا: اي رسول هللا أن داوى ؟ ف ال: 
. «غري دا  واحدا اَلرم

وأخرجررررررره الرتمرررررررذي وقرررررررال:  ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  أبرررررررو داود
 . حديث حسن ص يح
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 [. 1650[ و و يف "ال  ي  "  3855 داود"  وص  ه احلبا  يف "ص يح أيب
   عن أسام  بن شريك ويف رواي  صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: كنت عند النيب

فسررررررررركت الناس ال ي كلمون غري م  ،وجاءت احعراب انٌس كثري من  ا نا و ا نا -وسرررررررررلم
ف ال:  ،ااس ال أبس هبأعلينا حرج يف كذا وكذا ؟ يف أشياء من أمور الن ،ف الوا: اي رسول هللا

ف الوا:  «وضع هللا احلرج إالَّ امرمً اقارض امرمً ظلماً فذاك الذي حرج وَهِلك ،اي عباد هللا»
قالوا: اي رسرررول هللا ما خري ما أعطى اإلنسررران ؟ قال:  :اي رسرررول هللا أن داوى ؟ .... . وفيه

.«خلق حسن»
 ،ماجررررررره وأمحرررررررد وابرررررررن حبررررررران وابرررررررن أيب شررررررريب  بن رررررررو  وابرررررررن ،واللفرررررررظ لررررررره ،روا  البخررررررراري يف "احدب املفررررررررد" 

  ،وص  ه شيخنا
 [.292وص  ه احلبا  يف "ختريج أحاديث احلالل واحلرام"  

    عن أسررررام  بن شررررريك ويف رواي  صررررلى هللا عليه وعلى  -قال خرجت مع النيب
؟ أو  سررعيت قب  أن أطوف ،حاجا  فكان الناس أيحونه فمن قائ : اي رسررول هللا -آله وسررلم

ال حرج إال على رجل اقارض عرض رجل »قدبمت شرررررررريئا  أو أخبرت شرررررررريئا  ؟ فكان ي ول: 
. «مسلم وهو ظامل فذلك الذي حرج وهلك

و رررررو مرررررن اححاديرررررث الررررريت الررررروم  علرررررى شررررررط البررررريخني ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح ،روا  أبرررررو داود
كمررررررررا يف   ،. وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : صرررررررر يح[21كمررررررررا يف "اإللوامررررررررات"    ،الرررررررردارقطي البخرررررررراري ومسررررررررلم أن  رجررررررررا 

 [.1/564[ 2015"ص يح أيب داود"  

خلق »ما أفض  ما أعطى املسلم ؟ قال:  ،أسامه بن شريك قالوا: اي رسول هللاعن  -21
 .«حسن

وصررررر  ه  .وأخرجررررره أمحرررررد وابرررررن حبررررران ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح ،روا  أبرررررو بكرررررر برررررن أيب شررررريب 
 [. 2789بن ماجه"  كما يف "ص يح ا  ،احلبا 

 

ال يربل »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -عن النيب  ،أبيه عن ،املليح أيب عن -22
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. «هللا صدقة من غلول وال صالة بغري طهور
أن وقررررررد الرررررروم الرررررردارقطي البخرررررراري ومسررررررلما  ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  أبررررررو داود رمحرررررره هللا

  وأخرجه النسائي وابن ماجه. ،رجا  
"صرررررررررر يح  قلررررررررررت: واحلررررررررررديث يف ،[59"  صرررررررررر يح أيب داوديف "وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا : صرررررررررر يح. كمررررررررررا 

 .مسلم" عن ابن عمر 

ليه صلى هللا ع -أن يوم حنني كان يوم مطر فأمر النيب  ،أبيه عن ،املليح أيب عن -23
  مناديه أن ال الة يف الرحال. -وعلى آله وسلم 
و رررررررو مررررررن اححاديررررررث الررررررريت  ،علرررررررى شرررررررط البرررررريخني ،وقررررررال شرررررريخنا:  رررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  أبررررررو داود

  وابن ماجه وأمحد وعبد الرزاق. ،ئيالوم الدارقطي البخاري ومسلما أن  رجا . وأخرجه النسا
 [.358[  1/283وص  ه احلبا  يف "ص يح النسائي"  ج 

 

مربعة »ال: ق -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -أن نيب هللا سريع عن احسود بن  -24
. فأما ورجل مات يف فارة ورجل هرمٌ  ،ورجل ممحق ،يسمع شيئاً يوم الريامة: رجل مصم ال 

األصم فيرول: رب لرد جا  اإلسالم وما ممسع شيئاً. ومما األمحق فيرول: رب لرد جا  
 اَلرم فيرول: رب لرد جا  اإلسالم وما معرل ومما ،اإلسالم والصبيان حيذفوين ابلبعر

شيئاً. ومما الذي مات يف الفارة فيرول: رب جا  اإلسالم ما ماين لك من رسول. فيأخذ 
يده لو فو لذي نفس حممد ب :قال ،فريسل إليهم من ادخلوا النار ،مواثيرهم ليطيُعنَّه

.«دخلوها لكانت عليهم برداً وسالماً 
 روا  أمحد.

 يضرررا  عن أيب  ريرة وأخرجه أ  : فمن دخلها كانت »مث   ذا غري أنه قال يف أخر
. «ومن مل يدخلها ُيسحب إليها ،عليه برداً وسالماً 

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح رجاله رجال ال  يح. 
والرررررررذي عرررررررن  ،وصررررررر ح إسرررررررناد  الرررررررذي عرررررررن احسرررررررود ،[ 1434وذكرررررررر  البررررررريص احلبرررررررا : يف "ال ررررررر ي  "  

. ،أيب  ريرة
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صلى هللا عليه  -قال: كان أخوان على عهد رسوا هللا  عن أنس بن مالك  -25
واآلخر -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فكان أحدمها أييت النيب -وعلى آله وسلم 

.«لعلك ترزق به»ف ال:  حيرتف فبكا احملرتف أخا  إىل النيب 
ث علرررررى شررررررط مسرررررلم ورواحررررره عرررررن أخرررررر م ث رررررات ومل  رجا .وقرررررال حررررردي واحلررررراكم وقرررررال:  رررررذا ،روا  الرتمرررررذي

  .على شرط مسلم ،شيخنا:  ذا حديث ص يح
: أي «ت       رزق ب       ه»[وصررررررر  ه حبعرررررررا  لل ررررررراكم. قلرررررررت: معررررررر:  2769وذكرررررررر  احلبرررررررا  يف "ال ررررررر ي  "  

 هللا أعلم.لنفسه. و و ذلك يكون سببا  يف جلب الرزق حخيه  بسبه حنه عابد وطالب علم فبدعاء  واس غفار 

آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى - قال: أحى رج  ب اح  وليه إىل رسول هللا وعنه  -26
 «خذ مرشك»ف ال: ،فأىب «اع »:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال النيب   -

صلى هللا  -قال: فُل ق به ف ي  له:إن رسول هللا  «اذهب فاقتله فإنك مثله»قال:  ،فأىب
ر نسع ه فخلى سبيله. قال: فرؤى جي «اقتله فإنك مثله»قد قال:  -وسلم  عليه وعلى آله

ذا با  إىل أ له. قال: كأنه قد كان أوث ه. قال أبو عمري: يف حديثه: ف ال ابن شوذب عن 
أن  - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -عبد الرمحن بن ال اسم: فليس ححد بعد النيب

ليس إال عند م.  ماجه:  ذا حديث الرملينيقال ابن  «اقتله فإنك مثله»ي ول: 

 وقال: شيخنا  ذا حديث ص يح.  ،روا  ابن ماجه واللفظ له والنسائي
: «خ      ذ مرش      ك»[: صرررررر يح اإلسررررررناد. وقولرررررره  4744وقررررررال البرررررريص احلبررررررا  يف "صرررررر يح النسررررررائي"  

 ه:  ي قطع  من اجللد جتع  زماما كاحلب . نسعوقوله  ،أرش اجلراح  دي ها

قال:اي  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: جاء رج  إىل النيب   وعن أنس -27
عباده صلوات  افارض هللا على»ا افرت  هللا علّي من ال الة؟ ف ال: مبأخرب   ،رسول هللا
قاهلا  «افارض هللا على عباده صلوات مخساً »ق :    قبلهن أو بعد ن؟ قال:  «مخساً 
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ال:ف ال النيب وال أن ص منهنب شيئا . ق ،أزيد فيهن شيئا   ثالث . قال: والذي بعثك ابحلق ال
. «دخل اجلنَّة إن صدق» -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

قررررررال البرررررريص علررررررى شرررررررط مسررررررلم. و  ،وقررررررال شرررررريخنا: ذا حررررررديث صرررررر يح ،والنسررررررائي ،واللفررررررظ لرررررره روا  أمحررررررد
حرررررررديث طل ررررررر  برررررررن عبيرررررررد هللا [: صررررررر يح. قلرررررررت أصرررررررله يف "ال ررررررر يح" مرررررررن 458يف "صررررررر يح النسرررررررائي"  احلبرررررررا 
  . مطوال 

ل يوم  أن يبفع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سألت النيب  وعنه  -28
تطلبين  مطلبين مول ما»قلت: اي رسول هللا فأين أطلبك؟ قال:  ،«مَّن فاعل»ال يام  ف ال
لت: فإن ق «فاطلبين عند امليزان»قلت: فإن مل أل ك على ال راط؟ قال:  ،«على الصراط

. «لثالثةا فاطلبين عند احلوض فإين ال مخطئ هذه املواطن»مل أل اك عند امليوان؟ قال: 
 روا  الرتمذي وقال:  ذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من  ذا الوجه. 

 [: ص يح. 2433وقال البيص احلبا  يف "ص يح الرتمذي"  

أمر  ف ،ان أقيم حائطي هباأن رجال  قال: اي رسول إن لفالن خنل  وأ عن أنس  -29
معطها »:-وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -أن يعطيي حىت أقيم حائطي هبا. ف ال له النيب 

فأحى  ،فأىب. فأات  أبو الدحدا  ف ال: بعي خنل ك حبائطي. ففع  «إايه بنخلة يف اجلنة
ت النخل  حبائطي. عف ال: اي رسول هللا إ  قد اب  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 

: -سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -قال: فاجعلها له ف د أعطي كها. ف ال رسول هللا 
 مقال: فأحى امرأحه ف ال: اي أ ،قاهلا مرارا   «كم من عذق راح ألي الدحداح يف اجلنة»

ع أو كلم  ف الت: ربح البي ،قد بع ه بنخل  يف اجلن إ  الدحدا  اخرجي من احلائط ف
ببهها. ح

وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح. وأخرجررررررررره احلررررررررراكم وقرررررررررال:  رررررررررذا حرررررررررديث  ،رمحررررررررره هللا-روا  أمحرررررررررد
 على شرط مسلم.  ،ص يح

[  2964.ا رررررررر.كما يف "ال ررررررر ي  "  -أي: احلررررررراكم والرررررررذ يب  –وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : و رررررررو كمرررررررا قررررررراال 
 [. 1130/ 6 ج 

ممام  إن»:-آله وسلم صلى هللا عليه وعلى  -قال: قال رسول هللا  عن أنس  -30
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 ،ألمنيوخيون فيها ا ،وُيصدق فيها الكاذب ،الدجال سنني خداعة يُكذب فيها الصادق
 قال: قي : وما الرويبض ؟ اي رسول هللا ،«ويتكلم فيها الرويبضة ،ويؤمتن فيها اخلائن

. «الفويسق يتكلم يف ممر العامة»
. وقرررررال شررررريخنا: «ي الس     اعة س     نني.....إن ب     ني ي     د»ويف روايررررر  لررررره أيضرررررا :  ،روا  اإلمرررررام أمحرررررد

  ذا حديث حسن. 
كمرررررررا يف "ال ررررررر ي  "   ،واس برررررررهد حبرررررررديث أنرررررررس  ،بن رررررررو  وذكرررررررر  احلبرررررررا  مرررررررن حرررررررديث أيب  ريررررررررة 

 4/508 ]1887.] 

 الة. كان يبري يف ال  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  عن أنس  -31

 على شرط البيخني.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود
[. قلرررررررررت:  رررررررررذا إذا اح رررررررررراج إىل  4833كمررررررررررا يف "صررررررررر يح اجلرررررررررامع"    ،: صررررررررر يحقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا و 

إن يف الص          الة »مرفوعررررررررررا   عررررررررررن ابررررررررررن مسررررررررررعود  و إال ففرررررررررري ال رررررررررر ي ني ،اإلشررررررررررارة كرررررررررررد السررررررررررالم وحنررررررررررو 
 .«لشغالً 

ىل إ عن عبد احلميد بن حممود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم اجلمع  فدفعنا -32
لى هللا ص -ف  دمنا وأتخران ف ال أنس: كنا ن  ي  ذا على عهد رسول هللا  ،السواري

. -عليه وعلى آله وسلم 
 ،ورجالرررررره ث ررررررات ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،واللفررررررظ لرررررره ،دوأبررررررو داو  ،والنسررررررائي ،روا  الرتمررررررذي
 وأصله يف البخاري. 

قلررررررت ال ي ررررررلي بررررررني السررررررواري إال  [. 820ي"  كمررررررا يف "صرررررر يح النسررررررائ  ،وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : صرررررر يح
 مع الضرورة و إال فيكر  .

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك  -33
إذا ابتلى هللا العبد املسلم ببال  يف جسده قال هللا: اكتب له صاحل عمله الذي كان »

. «ورمحهيعمله فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له 
 رجاله رجال ال  يح.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  اإلمام أمحد

وذكرررررررررر  شرررررررررا دا  حلرررررررررديث أيب  ،[: سرررررررررند  حسرررررررررن 347- 2/346وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا : يف "اإلرواء"  ج 
 موسى الذي عند البخاري مبعنا .



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

20 

 تإن قام»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -34
. «الساعة وبيد محدكم فسيلة فإن استطاع مالَّ تروم حىت يغرسها فليفعل

 ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح. وروا  عبررررررد بررررررن محيررررررد ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد
  بخاري يف "احدب املفرد" والبوار.وال

قلررررررررت: وقولرررررررره [. 9كمررررررررا يف "ال رررررررر ي  "    ،علررررررررى شرررررررررط مسررررررررلم ،وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : سررررررررند  صرررررررر يح
 الفسيل :  ي ال غرية من النخ .

اللهم »ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب  عن أنس  -35
.«إين معوذ بك من الَبص واجلنون واجلذام وسي  األسرام

 . على شرط مسلم ،حديث ص يح  ذا روا  أبو داود وقال شيخنا:
  وعنه  إين  اللهم»يدعوا ي ول:  –آله وسررررررررلم صررررررررلى هللا عليه وعلى  –قال: كان

 ،س  كنةوامل ،والذلة ،والغفلة ،والرس  وة ،واَلرم ،والبخل ،والكس  ل ،معوذ بك من العجز
 ومعوذ بك من الص   مم ،ومعوذ بك من الفرر والكفر والش   رك والنفاق والس   معة والراي 

. «والبكم واجلنون والَبص واجلذام وسيئ األسرام
 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،واللفظ البن حبان ،والطربا  ،روا  ابن حبان واحلاكم

 ،[: أخرجرررررره ابررررررن حبرررررران واحلرررررراكم مررررررن طررررررري ني عررررررن ق ررررررادة برررررره3/357وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : يف "اإلرواء"  
ا رررررر علرررررى شررررررط البررررريخني. وواف ررررره الررررذ يب. قلرررررت: إسرررررناد احلررررراكم علرررررى شررررررط البخررررراري ف ط. ،وقررررال احلررررراكم: صررررر يح

 لبا .املراد من كالم اح

اهدي  لو»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا عن انس  -36
 .«ولو دعيت عليه ألجبت ،إيل كراع لربلت

 روا  الرتمذي وقال: حديث أنس حسن ص يح. 
 [.1338كما يف "ص يح اجلامع" "وص يح الرتمذي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

من  حسبك»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا وعنه  -37
سية امرمة وآ ،وفاطمة بنت حممد ،وخدجية بنت خويلد ،نسا  العاملني مرمي بنت عمران

 .«فرعون



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

21 

وقرررررررررررال شررررررررررريخنا:  رررررررررررذا حرررررررررررديث صررررررررررر يح. وروا  أمحرررررررررررد يف  ،واللفرررررررررررظ للرتمرررررررررررذي ،واحلررررررررررراكم ،روا  الرتمرررررررررررذي
 ويف فضائ  ال  اب .  "املسند"

 [: ص يح. 3878يف "ص يح الرتمذي"  وقال البيص احلبا : 

اي »و: يدع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  عن أنس  -38
 .«حي اي قيوم

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،روا  النسائي يف "عم  اليوم الليل " وروا  الطربا  يف "الدعاء"
وروايرررررررررر   ،[ مررررررررررن روايرررررررررر  الرتمررررررررررذي وفيهررررررررررا زايدة 556/ 7[   ج  3182وذكررررررررررر  احلبررررررررررا  يف "ال رررررررررر ي  "  

 واحلمد هلل. ،لكن البا د ص يح من غري طري ه ،الرتمذي فيها كالم

ا  الرجل م»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أنس  -39
. «وما  املرمة رقيق مصفر فأيهما سبق كان الشبه ،غليظ مبيض

 على شرط البيخني.  ، ذا حديث ص يحوقال شيخنا:  ،روا  النسائي
 [: ص يح.  200وقال البيص احلبا : يف "ص يح النسائي"   

ى السمع عل -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: ابيعنا رسول هللا  وعن  -40
. «فيما استطعتم»والطاع  ف ال: 
إال ع ررررراب مررررروىل  ،حورجالررررره رجرررررال ال ررررر ي ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح ،وابرررررن ماجررررره ،روا  أمحرررررد

 وقال أبو حامت: شيص.   ،د وث ه ابن معنيقو  ،ابن  رمو
 [: ص يح.  2335: يف "ص يح ابن ماجه"  قال البيص احلبا و 

الساعة  ال تروم»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -41
 .«حىت يتباهى الناس يف املساجد

إال حممرررررد برررررن عبرررررد هللا برررررن  ،ورجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ، رررررذا حرررررديث صررررر يحوقرررررال شررررريخنا:  ،أبرررررو داودروا  
وأبررررو يعلررررى. وقررررال  ،وأمحررررد ،وابررررن ماجرررره ،وأخرجرررره النسررررائي ،وأبررررو حررررامت ،وقررررد وث رررره علرررري بررررن املررررديي ،عثمرررران اخلواعرررري

لررررره صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى آ -شررررريخنا: قرررررد ذكرحررررره يف "ال ررررر يح املسرررررند مرررررن دالئررررر  النبررررروة" لوقرررررو  مرررررا أخررررررب بررررره النررررريب 
 [: ص يح. 688من زخرف  املساجد. وقال البيص احلبا : يف "ص يح النسائي"   -وسلم 

 ،ري لهيف مس -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب  وعن أنس  -42
قال: ف ال .«مال مخَبك أبفضل الررآن؟»فال فت إل ف ال:  ،ل رج  إىل جانبهنرو ل و نرو ف
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ِمنيَ احْلَْمُد َِّلَِّ رَ ﴿عليه  ََ  .﴾بِّ اْلَعاَل
  .يف "عم  اليوم والليل " واحلاكم ،روا  النسائي

 [: ص يح.  1499وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. وقال البيص احلبا : يف "ال  ي  " برقم  

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: جاءت أم سليم إىل النيب  عن أنس  -43
عشراً  –وجل  عز–تسبحني هللا »دعو هبن. ف ال: علمي كلمات أ ،ف الت: اي رسول هللا

 .«مث سلي حاجتك فإنه يرول: قد فعلت. قد فعلت ،وحتمدينه عشراً وتكَبينه عشراً 
 ،وقرررررررررد أخرجررررررررره الرتمرررررررررذي ،علرررررررررى شررررررررررط مسرررررررررلم م أمحرررررررررد وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررنروا  اإلمرررررررررا

 كما يف "حتف  احشراف".   ،والنسائي
[  يف صرررررررالة ال سرررررررابيح ابب  481كمرررررررا يف "صررررررر يح الرتمرررررررذي"    ،سرررررررنادوقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : حسرررررررن اإل

19.] 

ع إليه رف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رأيت رسول هللا ما قال:  وعنه  -44
شيء فيه ق ا  إال أمر فيه ابلعفو. 

إال عبرررررد هللا برررررن بكرررررر برررررن عبرررررد  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،روا  أبرررررو داود وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن
 ابن ماجه. واحلديث أخرجه  ،وقد قال ابن معني والنسائي: ليس به أبس. ووث ه الدارقطي ، املو هللا

حنبيررررره:  رررررذا احلرررررديث يف الطبعررررر   [. 2742وقرررررال البررررريص احلبرررررا : صررررر يح كمرررررا يف "صررررر يح ابرررررن ماجررررره"  
 احوىل والثاني  من ال  يح املسند. 

 ،حرام و و يريد أن يس ي خنله فدخ  ،قال: كان معاذ بن جب  يؤم قومه وعنه  -45
له يس ي. جتوز يف صالحه وحلق بنخ ،فدخ  املسجد لي لي مع ال وم فلما رأى معاذا  طوبل

 ما  دخ  املسجد  فلما رآك طولت جتوز يف صالحهافلما قضى معاذ ال الة قي  له : إن حر 
ل: فجاء اوحلق بنخله يس يه قال إنه ملنافق أيعج  عن ال الة من أج  س ي خنله؟ ق

إ  أردت أن  ،ومعاذ عند  ف ال: اي نيب هللا –صلى هللا عليه وآله وسلم –حرام إىل النيب 
 ت فلما طول جتوزت يف صاليت وحل ،أس ي خنال  ل فدخلت املسجد حصلي مع ال وم

على معاذ  -لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -فوعم أ  منافق. فأقب  النيب  ،بنخلي أس يه
 ﴾سبح اسم ربك األعلى﴿فتان منت؟ مفتان منت؟ ال تطول ِبم اقرم: ب  م»ف ال: 
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 .«وحنومها ﴾الشمس وضحاها﴿و
علررررررى شرررررررط البرررررريخني. وأخرجرررررره النسررررررائي يف  ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،أخرجرررررره اإلمررررررام أمحررررررد

  ."ال فسري"
[ حترررررررت رقرررررررم 1/330كمرررررررا يف "اإلرواء"     ،وقررررررال البررررررريص احلبرررررررا : وأخرجرررررره السرررررررراج وأمحرررررررد بسرررررررند صرررررر يح

  295 .] 

لكان  –صلى هللا عليه وآله وسلم  –ابن النيب  مقال: لو عاش إبرا ي وعنه  -46
صدي ا  نبيا . 

 وقال شيخنا رمحه هللا:  ذا حديث حسن. قلت: لفظه موقوف وله حكم الرفع.  ،روا  أمحد
وذكرررررررر رواايت أخررررررررى [ 220[ حترررررررت رقرررررررم  1/388: يف "الضرررررررعيف "  -رمحررررررره هللا –وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا  

بيررررر  الررررريت ال  رررررال لررررررأي فيهرررررا وإن كانرررررت موقوفررررر  فلهرررررا حكرررررم الرفرررررع إذ  ررررري مرررررن احمرررررور الغي ،مث قرررررال: و رررررذ  الررررررواايت
 إسناد  على شرط مسلم. وص ح

منهومان »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن أنس  -47
 .«يف دنيا ال يشبعومنهوم  ،ال يشبعان: منهوم يف علم ال يشبع

ومل أجررررررررد لررررررررره علرررررررر  . وقرررررررررال شررررررررريخنا:  ،علرررررررررى شرررررررررط البررررررررريخني ومل  رجرررررررررا  ،وقرررررررررال: صرررررررر يح ،روا  احلرررررررراكم
مرررررررن طريرررررررق احلررررررراكم بررررررره. وصررررررر  ه احلبرررررررا  ابلبررررررروا د   ررررررري يف "املررررررردخ  إىل السرررررررنن الكرررررررربى"احلرررررررديث أخرجررررررره البيه

 [.206[ 1/86كما يف حعلي ه على "املبكاة"    ،وامل ابعات

 -إليهم شخ ا  من رسول هللا  أحب قال: ما كان أحد من الناس عن أنس  -48
: كانوا إذا رأو  ال ي وم له أحد منهم ملا يعلمون من  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

. ذلككرا ي ه ل
علرررررى شررررررط مسرررررلم. وقرررررال البررررريص  ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح ،-رمحررررره هللا -أخرجررررره اإلمرررررام أمحرررررد

 [.358كما يف "ال  ي  "    ،على شرط مسلم ،احلبا : إسناد  ص يح

جبه الرؤاي حع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  عن أنس  -49
كان   فإن ،فإذا رأى الرج  رؤاي سأل عنه «هل رمى محد منكم رؤاي؟»احلسن  فرمبا قال: 

رأيت كأ   ل هللاقال: فجاءت امرأة ف الت: اي رسو  ،ليس به أبس كان أعجب لرؤاي  إليه
الن فنظرت فإذا قد جئ بفالن بن ف ،ب  ارجتت هلا اجلن جفسمعت هبا و  ،دخلت اجلن 
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 عليه وعلى صلى هللا -وفالن بن فالن حىت عدبت اثي عبر رجال . وقد بعث رسول هللا 
 ،اجهمب أودالت: فجيء هبم عليهم ثياب طلس حبخق ذلك سري  قب   -آله وسلم 

خرجوا ف ،قال: فغمسوا فيه ،أو قال إىل هنر البيدج ،(1)ا هبم إىل هنر السدخقال: ف ي : اذ بو 
 ف عدوا عليها وأيت ،قال: مث أحوا بكراسي من ذ ب ،منه وجو هم كال مر ليل  لبدر

لوا من فاكه  ال أكفما ي لبوهنا البق إ ،فأكلوا منهافيها بسرة  -أو كلم  حنو ا -ب  ف 
ْلُت معهم. قا كان من   ،ف ال: اي رسول هللا ،ل: فجاء الببري من حلك السري ما أرادوا وأ ك 

وأصيب فالن وفالن حىت عدب حثي عبر الذين عدهتم املرأة. ف ال: رسول  ،أمران كذا وكذا
لى هذا ُقصِّي ع» فجاءت قال: «علي ابملرمة» -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا

. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال:  و كما قالت لرسول هللا ،ف  ت «ُرْؤايكِ 
 ،وقررررررال شررررريخنا:  ررررررذا حرررررديث صرررررر يح ،وأبررررررو يعلرررررى والسررررررياق حمحرررررد  ،د بررررررن محيررررردوعبررررر ،روا  اإلمرررررام أمحررررررد

 على شرط مسلم. 
علررررررى شرررررررط البرررررريخني. لكنرررررره اق  ررررررر  ،صرررررر يح[: إسررررررناد  2135يف "ال رررررر ي  "   وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :

 [.على لفظ : كان يعجبُه الرؤي  احلسن  

م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -قال: كنت جالسا  عند رسول هللا  وعن أنس  -50
 لمته هل مع»  ححب  ذا الرج . قال: ال رج  من ال وم :اي رسول هللا إف رج ٌ  إذا مر -

. ف ام إليه ف ال: اي  ذا وهللا إ  ححبك يف هللا. «قم فأعلمه»قال:ال. فرال:  «؟ذلك
أحبب ي له.  قال: أحبك هللا الذي

كمرررررررررا يف آخرررررررررر   ،معمرررررررررر يف اجلرررررررررامع وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررن. وأخرجررررررررره ،روا  اإلمرررررررررام أمحرررررررررد
فرررررأخرب  مبرررررا قرررررال. ف ررررررال  -صرررررلى هللا عليرررررره وعلرررررى آلررررره وسرررررلم  -وزاد  ... مث رجرررررع إىل النررررريب  ،"د الررررررزاقبرررررع "م رررررنف

وقرررررال .«تس     بتمن     ت م     ع م     ن محبب     ت ول     ك م     ا اح»: -صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى آلررررره وسرررررلم  -النررررريب 

  .شيخنا:  ذا حديث ص يح
وذكررررررر لرررررره  ،علرررررى شرررررررط مسررررررلم ،[: سررررررند  صرررررر يح418وقرررررال البرررررريص احلبررررررا  يف "ال رررررر ي  " حترررررت رقررررررم  

 شا دا .
                                         

 يف نسخ  حمحد: هنر البيدخ أو قال: البيد .   (1)
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 ،فوفكمرصُّوا ص»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  وعنه  -51
ُخُل من َخَلل لشيطان يَدْ ألرى ا وحاذوا ابألعناق فو الذي نفسي بيده إين ،وقاربوا بينها

. «َذ ُ الصَّ ِّ كأهنا ْاحل
رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح.  وقررررررال البرررررريص  ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،والنسررررررائي ،أبررررررو داودروا  

واحرررررردهتا  ،لررررررت: واحلررررررذف:  رررررري الغررررررنم ال ررررررغار احلجازيرررررر [ ق3 499اجلررررررامع"  صرررررر يح : صرررررر يح كمررررررا يف "احلبررررررا 
ف ررررررر  ابل  ريك جيررررررراء هبرررررررا مرررررررن ُجرررررررر ش  الررررررريمن. كمرررررررا يف "النهايررررررر "  ،أذانب آذان اجلُرررررررْرْذ لررررررريس هلررررررراوقيررررررر   ررررررري صرررررررغار ،ح ذ 

 1/356.] 

وا الص  ممت»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن أنس  -52
. «فما كان من نرص فليكن يف الص  املؤخر ،املردَّم مث الذي يليه

ا حررررررديث صرررررر يح. وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : يف "صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذ ،والنسررررررائي ،أبررررررو داودأخرجرررررره 
 [: ص يح.  817النسائي"  

ال: وا قإذا غ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  وعنه  -53
 .«بك َمحوُل وبك مصول وبك مقاتل ،ونصريي ،اللهم منت عضدي»

علرررررررررررى شرررررررررررررط  ،يث صررررررررررر يحوقررررررررررررال شررررررررررريخنا:  رررررررررررذا حررررررررررررد ،اللفرررررررررررظ حيب داود ،والرتمرررررررررررذي ،أبرررررررررررو داودروا  
 البيخني. 

[: صررررررررر يح. وقرررررررررال املبرررررررررارك فررررررررروري يف"ال  فررررررررر " 3584وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا : يف "صررررررررر يح الرتمرررررررررذي"  
وأنررررررررت عضرررررررردي: أي  ،مررررررررن ال رررررررراموس ،والعضررررررررد: الناصررررررررر واملعررررررررني ،[  العضررررررررد ابلفرررررررر ح وابلضررررررررم وابلكسررررررررر10/32 

 مع مدي فال أع مد على غريك[. 

 ف جنازحه وعد بن معاذ قال: املناف ون: ما أخقال: ملا مُحلت جنازة س وعنه  -54
ف ال:  - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -النيب  ذلك حلكمه  يف بن قريظ . فبلغ  ذلك

. «إن املالئكة كانت حتمله»
 روا  الرتمذي وقال: ص يح غريب. وقال شيخنا: و حسن لغري . 

  [: ص يح.3849وقال البيص احلبا : يف "ص يح الرتمذي"  

 طيب منها. ُسكب  ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كانت للنيب  وعنه  -55

 على شرط مسلم.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،أبو داودروا  
والُسرررررررركب : بضررررررررم السررررررررني قلررررررررت: [. 4162كمررررررررا يف "صرررررررر يح أيب داود"    ،وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : صرررررررر يح
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قولررررره:  ،وقيررررر  الظرررررا ر أن املرررررراد هبرررررا هررررررف فيهرررررا طيرررررب ويبرررررعر بررررره ،يرررررواملهملررررر  وحبرررررديد الكررررراف: نرررررو  مرررررن الطيرررررب عو 
 [.11/221ي طيب منها؛ حنه لو أراد هبا نفس الطيب ل ال ي طيب هبا. ان هى من "عون املعبود"  

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: لعن رسول هللا  ، مالك بن أنس عن -56
 ،وابئعها ،هاوساقي ،ول  إليهمواحمل ،وحاملها ،اوشارهب ،ومع  ر ا ،يف اخلمر عبرة: عاصر ا

واملبرتاة له.  ،واملبرتي هلا ،وآك  مثنها

  ذا حديث غريب من حديث أنس. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. وقال:  ،روا  الرتمذي
 [.3443 ، 2741كما يف "ص يح بن ماجه"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

  بعبد أحى فاطم - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -أن رسول هللا  ،عن أنس  -57
به  وإذا غطت ،ابه رأسها مل يبلغ رجليه عتقنب إذا  ،قال:وعلى فاطم  ثوبٌ  ،اقد و به هل

ما حل ى قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فلم رأى النيب  ،رجليها مل يبلغ رأسها
إنه ليس عليك أبس إمنا  و أبوك وغالمك. 

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا أبو داود
 [: إسناد  جيد.3120وقال البيص احلبا  يف حعلي ه على "املبكاة" 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رجال  من كالب سأل رسول هللا  عن أنس  -58
خبص له يف الكرام . فر  ،عسب الف   فنها  ف ال: اي رسول هللا إان ُنْطر ُق الف   فُنْكر معن 

.وقال شررررررريخنا:  رررررررذا وروا  النسرررررررائي ومل يرررررررذكر الرخ ررررررر  ،حرررررررديث حسرررررررن غريرررررررب رررررررذا الرتمرررررررذي وقرررررررال: روا  
 على شرط البخاري.  ،حديث ص يح

 [: ص يح.1274وقال البيص احلبا  يف "ص يح الرتمذي" 

قال: كانوا  (1)﴾َكانُوْا قَلياًل مَِّن اْللْيِل َما يَ ْهَجُعونَ ﴿يف قوله حعاىل  ، أنس عن -59
ما بني املغرب والعباء. ي لون في

 على شرط البيخني.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود
 [.2[ ج 469كما يف "اإلرواء"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

 تَ َتجاََف ُجُنوُِبُْم َعِن اْلَمَضاِجعِ ﴿ قال: يف  ذ  اآلي : ، مالك بن أنس عن -60

                                         
 .17سورة الذارايت، اآلي :  (1)
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ُْم َخْوفًا وَطَمعًا  قال:كانوا ي ي ظون ما بني املغرب  (2)﴾َوِمَّا َرزَقْ َناهْم يُنِفُرونَ يَْدُعوَن َرِبَّ
والعباء ي لون. 

بلفرررررررظ:   وأخرجررررررره الرتمرررررررذي ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  أبرررررررو داود
  . «نولت يف ان ظار ال الة اليت حدعى الع م  ﴾تَ َتجاََف ُجُنوُِبُْم َعِن اْلَمَضاِجعِ ﴿»

 [.469كما يف "اإلرواء"    ،البيص احلبا : ص يح وقال

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال:كان رسول هللا  ، مالك بن أنسعن  -61
قال: وإن   ،ال  مل يرحت  حىت ي لي الظهر. ف ال له رج  وإن كان بن ف النهارنرو ل منرو إذا 

كان بن ف النهار. 

 . والنسائي ،وأخرجه أمحد ،على شرط مسلم ،يحوقال شيخنا:  ذا حديث ص  ،روا  أبو داود
 [.1205[ "وص يح أيب داود"  4669كما يف "ص يح اجلامع"  ، يحوقال البيص احلبا : ص

ان ك  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ، مالك بن أنسعن  -62
كابه.ر  إذا سافر فأراد أن ي طو  اس  ب  بناق ه ال بل  فكرب مث صلى حيث وجبهه

وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن. وقررررررال ابررررررن ال رررررريم يف "الررررررواد": إن  ررررررذا احلررررررديث شرررررراذ.  ،روا  أبررررررو داود
 قلت: لكن الطريق اليت ذكر ا شيخنا مس  ل  فال يدخلها البذوذ. 

 [.1225كما يف "ص يح أيب داود"   ،وقال البيص احلبا :  ذا حديث حسن

 - رسول من سعت ما حدثنا مالك بن حنس قلت قال ،موسى بن املس اج عن -63
وعلى آله  صلى هللا عليه -قال: ُكنبا إذا كنا مع رسول هللا  - وسلم عليه هللا صلى هللا

ول صلى الظهر مث ارحت .السفر ف لنا: زالت البمس أو مل ح يف -وسلم 

 ،ىرجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح إال املسررررررر اج برررررررن موسررررررر ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  أبرررررررو داود
 . وقد وث ه ابن معني وأبو داود

 [. 1204كما يف "ص يح أيب داود"    ،وقال البيص احلبا : ص يح
 و ذا احلديث يف الطبع  احوىل والثاني  من ال  يح املسند.

لى صلى هللا عليه وع -قال: كنا ن لي املغرب مع النيب  ،  مالك بن أنس عن -64
بله. مث نرمي فريى أحُدان موضع ن -آله وسلم 

                                         
 .16سورة السجدة، اآلي :   (2)
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وأبررررررو  ،وأخرجرررررره ابررررررن خوميرررررر  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  أبررررررو داود
 . وأمحد ،يعلى

 [.416كما يف "ص يح أيب داود"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

ظهر كان ي رأ يف ال  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ، عن أنس -65
  .﴾َهْل َمَاَك َحِديُث الَغاِشَيةَ ﴿و  ﴾َك اأَلْعَلىَسبِِّح اْسَم رَبِِّ ﴿والع ر: 

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،روا  البوار
إال محررررررراد برررررررن سرررررررلم  فهرررررررو علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم  ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : صررررررر يح

 .[. قلت: واحلديث يف "ص يح مسلم" عن جابر بن سرة1160كما يف "ال  ي  "    ،وحد 

لى ص -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ، مالك بن أنس عن -66
العيد ابمل لى مس رتا  حبرب . 

 رجاله رجال ال  يح.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  ابن ماجه
 [.1/391[  ج 1086كما يف "ص يح ابن ماج "    ،ص يحوقال البيص احلبا : 

هم ال الل»قال:  - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -أن رسول هللا  ،عن أنس  -67
 .«شئت سهالً  ا جعلته سهالً ومنت جتعل احلزن إذاسهل إال م

وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح. وقرررررررال السرررررررخاوي يف "امل اصرررررررد  ،روا  أمحرررررررد برررررررن حممرررررررد برررررررن السررررررري
روا  العررررررد  يف "مسررررررند " مررررررن  «الله      م ال س      هل إال م      ا جعلت      ه س      هالً »[ حررررررديث 91احلسررررررن "    

 ،و البيه ررررري ،يف صررررر ي ه مرررررن حرررررديث سررررره  برررررن محررررراد أيب ع ررررراب الررررردالل ،وبرررررن حبررررران ،حرررررديث ببرررررر برررررن السرررررري
وابرررررن السررررري يف "عمررررر  اليررررروم  ،ومرررررن طري ررررره الرررررديلمي يف مسرررررند  مرررررن حررررديث عبيرررررد هللا برررررن موسرررررى ،ومررررن قبلررررره احلررررراكم

سرررررلم  عرررررن ثبرررررت عرررررن أنرررررس  والليلررررر " و البيه ررررري يف "الررررردعوات" مرررررن طريرررررق أيب داود الطيالسررررري كلهرررررم عرررررن محررررراد ابرررررن
ومن      ت جتع      ل احل      زن إذا »ولفظرررررره  ،رفعرررررره هبررررررذا. وكررررررذا ال عنرررررريب عررررررن محرررررراد بررررررن سررررررلم  لكنرررررره مل يررررررذكر أنسررررررا  

 وكذا أورد  الضياء يف "املخ ارة" وص  ه غري . ا ر. ،وال يؤثر يف وصله «شئت سهالً 

[ مرررررررن 2886كمرررررررا يف "ال ررررررر ي  "    ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :  رررررررذا إسرررررررناد صررررررر يح
طريررررررررررق محرررررررررراد بررررررررررن سررررررررررلم  عررررررررررن ثبررررررررررت عررررررررررن أنررررررررررس برررررررررره.قلت: أمررررررررررا ابررررررررررن أيب حررررررررررامت فررررررررررذكر احلررررررررررديث يف "العلرررررررررر " 

صررررررررلى هللا  -حررررررردثنا  ال عنررررررريب عرررررررن محررررررراد عرررررررن ثبرررررررت أن النررررررريب  ،[ وقرررررررال: قرررررررال أيب:  رررررررذا خطرررررررأ2074[ 2/193 
مث أخرررررب  ،يب عررررن أنررررسوبلغرررري أن جعفررررر بررررن عبررررد الواحررررد ل ررررن ال عنرررر ،مرسرررر  ومل يررررذكر أنررررس -عليرررره وعلررررى آلرررره وسررررلم 

 وكرررران ببرررررمرسرررر   -صررررلى هللا عليرررره وعلررررى آلرررره وسررررلم  -قررررال أيب  ررررو محرررراد عررررن ثبررررت عررررن النرررريب  ،فرررردعا عليرررره ذلكبرررر
 ،ا ررررر قلررررت: والررررذين رفعررررو   ررررم مجاعرررر  فررررال يضررررر إرسررررالهالسررررري ثب ررررا  فلي رررره أن ال يكررررون أدخرررر  علررررى ابررررن أيب عمر. بررررن
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 واحلون:  و البدة.

ر فيما من ثالثة نف» -ى هللا عليه وعلى آله وسلم صل -عن النيب  ، عن أنس -68
عليهم  غارًا فسرط فدخلوافأخذهتم السما   ،سل  من الناس انطلروا يرادون ألهلهم

فرال بعضهم لبعض: قد وقع احلجر وعفا  ،صاصةمتجا  حىت ما يرون منه خ حجرٌ 
نهم: اللهم فرال رجل مقال:  ،األثر وال يعلم ِبكانكم إال هللا فادعوا هللا أبوثق معمالكم

فإذا وجدهتما  ،إن كنَت تعلم منه قد كان يل والدان فكنت محلب َلما يف إَّنئهما فآتيهما
راقدين قمت على ر وسهما كراهة من مرد سنتهما يف ر وسهما حىت يستيرظا مىت 

رج رجا  رمحتك وخمافت عذابك فف ذلك مين إمنا فعلت تعلم ن كنت إاللهم  ،استيرظا
وقال اآلخر: اللهم إن كنت تعلم مين استأجرت مجرياً على عمل  ،ل ثلث احلجرعنا. فزا

 ،فجمعته ومثرته ذلك يعمله فأاين يطلب مجره ومَّن غضبان فزبرته فانطلق فارك مجره 
ت مل ُمعطه ولو شئ ،كله  ذلك فأتين يطلب مجره فدفعت إليه  ،حىت كان منه كل املال

 رجا  رمحتك وخمافة عذابك ذلك م مين إمنا فعلت اللهم إن كنت تعل ،إال مجره األول
مة فرال الثالث: اللهم إن كنت تعلم منه معجبته امر  ،فرج عنا. قال: فزال ثلثا احلجرف

كنت تعلم   اللهم إن ،وسلم َلا ُجعلها ،فلما قدر عليها وقرَلا نفسها ،فجعل َلا جعالً 
ا. فزال احلجر وخرجوا فرج عنف ،رجا  رمحتك وخمافت عذابك ذلك مين إمنا فعلت 
. «معانيق يتماشون

  .وأخرجه الطربا  يف "الدعاء" ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أمحد
وقرررررررررال: روا  أمحرررررررررد  ،[مررررررررن حرررررررررديث النعمرررررررران برررررررررن ببررررررررري3468وذكررررررررر  البررررررررريص احلبررررررررا  يف "ال ررررررررر ي  "  

 ،أبلفررررررراب م  اربررررررر   وعلررررررري وقرررررررال:مث أخرجررررررره مرررررررن حرررررررديث أنرررررررس وأيب  ريررررررررة ،والطرررررررربا  يف "الررررررردعاء" بسرررررررند جيرررررررد
 أخرجه البوار بسند جيد.علي وحديث 

يف رمضان و و يريد سفرا  وقد  قال: أحيت أنس بن مالك  ،كعب  بن حممد عن -69
مث  ،ُسنب  م فأك  ف لت له: ُسنب ؟ قال:فدعا بطعا ،ولبس ثياب السفر ،رحلت له راحل ه

 حدثي قال فرجع بن حممد حدثنا مرمي أيب بن سعيد حدثنا إساعي  بن حممد حدثنا ركب.
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 أسلم هبذا اإلسناد فذكر . بن زيد
 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يحاحلديث من طريق حممد بن جعفر وقال شيخنا: ،روا  الرتمذي

 [.799كما يف "ص يح الرتمذي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

-م ى آله وسلصلى هللا عليه وعل -قال: قال رسول هللا  ، مالك بن أنس عن -70
 هم مهل الررآن مهل هللا»قالوا: اي رسول هللا من  م؟ قال:  «إن هلل مهلني من الناس»: 

. «وخاصته
 ،كمرررررررا يف "حتفررررررر  اإلشرررررررراف"  ،وأخرجررررررره النسرررررررائي ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  ابرررررررن ماجررررررره

  والدارمي. ،وروا  أمحد
 [.179"  كما يف "ص يح ابن ماجه  ،وقال البيص احلبا : ص يح

موذيت  لرد»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن أنس  -71
 ثة وما يلولرد متت علي ثال ،ولرد ُمخفت يف هللا وما خيا  محدٌ  ،يف هللا وما يؤذى محدٌ 

. «طعام أيكله ذو كبد إال ما وارى إبط باللولبالل 
وابررررررررن أيب  ،وأبررررررررو يعلررررررررى ،وأمحررررررررد ،ا  الرتمررررررررذيرو  ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح ،روا  ابررررررررن ماجرررررررره

 . شيب 
  .[123كما يف "ص يح ابن ماجه"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

ثالث »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ، عن أنس -72
 .«ال يزلن يف مميت حىت تروم الساعة: النياحة واملفاخرة يف األنساب واألنوا 

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،يعلىروا  أبو 
ويف زكرررررراي  ،رجالررررره رجرررررال البخررررراري ،و رررررذا إسرررررناد حسرررررن ،والضرررررياء ،وقرررررال البررررريص احلبا :أخرجررررره أبرررررو يعلرررررى

  ،عرررررن أيب مالرررررك احشرررررعري وأيب  ريررررررة . وقرررررال: لل رررررديث شرررررا دل حديثررررره عرررررن رحبررررر  احلسرررررن إن شررررراء هللانررررررو كرررررالم ال ي
 [. 1799كما يف " ال  ي  " 

قال  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: ذكر ل أن رسول هللا  عن أنس  -73
 ،من فيكم قوماً يعبدون ويدمبون حىت يعجب ِبم الناس وتعجبهم منفسهم»ومل أسعه منه : 

. «لمرقون من الدين مروق السهم من الرمية
قررررررال البرررررريص . و وروا  أبررررررو يعلررررررى ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  أمحررررررد
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 على شرط مسلم. ،[:  ذا إسناد ص يح1895احلبا : يف "ال  ي  "  

يت مت»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أنس  -74
على مسا  الدنيا ليلة مسري ي فرميت فيها رجااًل ترطع ملسنتهم وشفاههم ِبراريض من 

. «  خطبا  من ممتكفرلت: اي جَبيل ما هؤال ؟ قال: هؤال ،َّنر
 ،ويف حفسرررررري ابرررررن كثرررررري زايدة مثامررررر  برررررني مالرررررك وأنرررررس ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح ،روا  أبرررررو يعلرررررى
[. وعررررررروا  128كمرررررررا يف "صررررررر يح اجلرررررررامع"    ،. وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : حسرررررررنوابرررررررن حبررررررران ،وعررررررروا  إىل ابرررررررن مردويررررررره

 السيوطي للبيه ي. 

فاة قالت أم سلم : إىل من حكلي؟ قال: ملا حضرت أاب سلم  الو  ، عن أنس -75
لى هللا ص -فلما حويف خطبها رسول هللا  ،قال: اللهم إنك حم سلم  خري من أيب سلم 

العيَّال عل و  ،مَّن مكَب منك سناً »قال:  ،ف الت إ  كبرية السن ،-عليه وعلى آله وسلم 
لى هللا عليه ص - ف ووجها رسول هللا. «فأرجوا من يذهبها هللا ،ومما الغرية ،هللا ورسوله

للماء. وجربة برداءينفأرس  إليها  -وعلى آله وسلم 

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  أبو يعلى
غرررررري ابرررررن عجرررررالن  رررررذا فرررررأورد  ابرررررن حبررررران  ،رجالررررره ث رررررات معرفرررررون ،وقرررررال البررررريص احلبرررررا :  رررررذا سرررررند جيرررررد

وقولرررررره:  [. قلررررررت:293كمررررررا يف "ال رررررر ي  "   .ب ررررررري ال أبس برررررره :وقررررررال ابررررررن أيب حررررررامت عررررررن أيب زرعرررررر  ،يف الث ررررررات
 -: أي أوالد أم سرررررررلم  مرررررررن أيب سررررررررلم  نف ررررررر هم علرررررررى هللا مث علرررررررى رسرررررررروله «والعي       ال عل       ى هللا ورس        وله»

 . -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 جَبيل ماين»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن أنس  -76
علها قالت: اي جَبيل ما هذا؟ قال: هذه اجلمعة ج ،تة سودا فيها نك ،ِبثل املرآة البيضا 

يسأل هللا  فيها ساعة ال يوافرها عبد ،هللا عيدًا لك وألمتك فأنتم قبل اليهود والنصارى
 ،وقال: قلت: ما هذه النكتة السودا ؟ قال: هذا يوم الريامة ،فيها خريًا إال معطاه إايه

 زيد. قال: قلت: ما يوم املزيد؟ قال: إن هللا جعلتروم يوم اجلمعة وحنن ندعوه عندَّن امل
ل هللا ن ز ي ،معةفإذا كان يوم اجل ،وجعل فيه كثباَّنً من املسك األبيض ،يف اجلنة وادايً مفيح

لن احلور العني ن ز وي ،وكراسي من در للشهدا  ،فوضعت فيه منابر من ذهب ل أنبيا  ،فيه
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ويرول:  ،ول هللا: مكسوا عبادي فُيكسونقال: مث ير ،فحمدوا هللا وجمدوه ،من الغر 
 ،دي فُيطيبونويرول: طيُِِّبوا عبا ،ويرول: مسروا عبادي فُيسرون ،مطعموا عبادي فُيطعمون

 أيمرهم مث ،قال: يرول: رضيت عنكم ،مث يرول: ماذا تريدون؟ فيرولون: ربنا رضوانك
. «ا قوتة محر ومن اي ،فينطلرون. وتصعد احلور العني الغر  وهي من زمردة خضرا 

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  أبو يعلى
[ قررررررررال وفيررررررررره: روا  الطررررررررربا  يف احوسرررررررررط  سرررررررررناد 691و ررررررررو يف "صررررررررر يح الرتغيررررررررب والرت يرررررررررب" لأللبرررررررررا   

 جيد. قلت:و و بن و  ومل يس ه كله ب  قال سيأيت يف أخر الك اب ب مامه.

 ح اف  مافكان كل ،قباء قال كان رج  من احن ار أيمهم يف مسجد أنس  عن -77
مث ي رأ  ، يفر  منهاحىت ﴾ُقْل ُهَو هللُا َمَحدٌ ﴿؛ اف  ح بر يف ال الة ي رأ هبا سورة؛ ي رأ هلم

 رأ هبذ  ف الوا: إنك ح ،فكلمه أص ابه ،يف ك  ركع  ذلك وكان ي نع  ،سورة أخرى معها
 ،ا أن حدعهاوإم ،هبا ح رأ أن فإما ،أخرى سورة حىت ح رأ ،كأهنا جتوئ مث ال حرى ،السورة

كر  م؛   وإن ،فعلت ،إن أحبب م أن أؤمكم هبا ،قال: ما أان ب اركها ،وح رأ بسورة أخرى
صلى هللا عليه  -فلما أات م النيب  ،ن يؤمبُهْم غري وكر وا أ ،وكانوا يرونه أفضلهم ،محرك ك

وما  ،بكمصحابه  اي فالن؟ ما منعك ِما أيمر»أخربو  اخلرب.؟ ف ال:  -وعلى آله وسلم 
 ال رسول ف ،إ  أحبها ،هللا لف ال: اي رسو  .«حيملك من تررم هذه السورة يف كل ركعة!

. «إن حبها مدخلك اجلنة»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
أبرررررو يعلرررررى  وأخرجررررره ،حسرررررن وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث وقرررررال:  رررررذا حرررررديث حسرررررن غريرررررب.روا  الرتمرررررذي 

  .وعند م م ابعات ي  وى هبا بعضها إىل ثبت ،البخاري خم  را  وعل ه  ،وأمحد والدارمي
 [: حسن ص يح. يعي ص يح ابمل ابعات. 2901وقال البيص احلبا : يف"ص يح الرتمذي"  

ذات  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: غدا أص اب النيب  عن أنس  -78
 ،النفاق ،قالوا: النفاق «ما ذاك؟»ف ال:  ،ف الوا: اي رسول هللا  لكنا ورب الكعب  ،يوم

 «ومن حممدًا عبده ورسوله؟ ،ملستم تشهدون من ال اله مال هللا وحده ال شريك»قال: 
 لكنا  ،ف الوا اي رسول هللا ،قال: مث عادوا الثاني . «ليس ذاك النفاق»قال:  ،قالوا: بلى
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ه تشهدون من ال ال ملستم»قال:  ،النفاق ،قالوا: النفاق «؟كاذوما »قال:  ،ورب الكعب 
 .«النفاق ليس ذاك»قال:  ،قالوا: بلى «ومن حممداً عبده ورسوله؟ ،مال هللا وحده ال شريك
قالوا:  «؟ وما ذاك»قال:  ، لكنا ورب الكعب  ،ف الوا اي رسول هللا ،قال: مث عادوا الثالث 

مداً من حمو  ،ملستم تشهدون من ال اله مال هللا وحده ال شريك»قال:  ،النفاق ،النفاق
 قالوا: إان إذا كنا عندك كنا على «ليس ذاك النفاق»قال:  ،قالوا: بلى «عبده ورسوله؟

لو منكم إذا خرجتم من عندي »قال:  ،وإذا خرجنا من عندك مه نا الدنيا وأ لوان ،حال
. «لصافحتكم املالئكة بطرق املدينة ،تكونون على احلال الذي تكونون عليه

 شيخنا:  ذا حديث حسن.  وقال ،روا  أبو يعلى
 ص يح.  وقال: إسناد ،وأشار إىل الباقي ،[1965وساق بعضه احلبا  يف"ال  ي " 

 عز يرول هللا»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ، عن أنس -79
.«ظن عبدي ي ومَّن معه إذا دعاينوجل: مَّن عند 
 . أبو يعلى وروا  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أمحد

[: روا  أمحرررررررد بسرررررررند صررررررر يح علرررررررى 2012[ حترررررررت رقرررررررم  5/24يف "ال ررررررر ي  "   وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :
 شرط مسلم.

له غداء  مل جي مع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ، عن أنس -80
وال عباء من خبو وحلم إالب على ضفف. 

. وقرررررررررال يف "البرررررررررمائ " والرتمرررررررررذي ،أبرررررررررو يعلرررررررررى وروا  ،وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح ،روا  أمحرررررررررد
البررررريص احلبرررررا : صررررر يح كمرررررا يف "خم  رررررر البرررررمائ  للرتمرررررذي" ون ررررر  الرتمرررررذي عرررررن شررررريخه عبرررررد هللا برررررن عبرررررد الررررررمحن 

 أن الضفف كثرة احيدي.  يالدارم

لدعوات كان يدعو هبذ  ا  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  عن أنس  -81
ك من علم ال ينفع وقلب ال خيشع ودعا  ال يسمع ونفس ال تشبع مث اللهم إين معوذ ب»

. «يرول اللهم إين معوذ بك من هؤال  األربع
الله      م إين مع      وذ ب      ك »ولفررررررظ أمحررررررد  وأمحررررررد ،وابررررررن حبرررررران ،وأخرجرررررره أبررررررو يعلررررررى ،أخرجرررررره النسررررررائي



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

34 

وقرررررال شررررريخنا: . «م     ن ق     ول ال يس     مع وعم     ل ال يرف     ع وقل     ب ال خيش     ع وعل     م ال ينف     ع

 ص يح.   ذا حديث
 [.5485كما يف "ص يح النسائي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

من »: قال -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ، ،أنس بن مالكعن  -82
 .«صلى عليَّ واحدة صلى هللا عليه عشراً وَحطِّ عنه عشر خطيئات

النسررررررررائي وأخرجرررررررره  ،ا  أمحرررررررردورو  ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن ،روا  البخرررررررراري يف "احدب املفرررررررررد"
 . «ورفعت له عشر درجات»مبعنا  وزاد فيه 

 [.6235كما يف "ص يح اجلامع" برقم    ،وقال البيص احلبا : ص يح

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ، بن مالك أنسعن  -83
على  كذل بق . قال: ف«فال رسول بعدي وال نيب ،إن الرسالة والنبوة قد انرطعت»: 

 ،ملسلمرؤاي ا». قالوا: اي رسول هللا وما املببرات؟ قال: «لكن املبشرات»ف ال:  ،الناس
. «وهي جز  من مجزا  النبوة

 . رجاله رجال ال  يح ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن : ص يح غريب.وقال الرتمذيأخرجه 
 [.2/510[  2272كما يف "ص يح الرتمذي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح اإلسناد

جال  من ر  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أرس  رسول هللا  ،عن أنس  -84
إليه من  ف ال املبرك:  ذا الذي حدعو  ،أص ابه إىل رأس املبركني يدعو  إىل هللا حعاىل

وعلى آله  صلى هللا عليه -ذ ب أو فضه أو حناس ! ف عاهم م ال ه يف صدر رسول هللا 
ارجع »ف ال:  ،فأخرب  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -جع إىل رسول هللا فر  -وسلم 
ورسول  ،وأرس  هللا حبارك وحعاىل صاع   من السماء فأ لك ه ،ذلك فرجع إليه مبث   «إليه

إن هللا »: -م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -ف ال له النيب  ،رسول هللا يف الطريق ال يدري
: - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -لت على رسول هللا نرو و  .«قد مهلك صاحبك بعدك
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 .(1)﴾َويُ ْرِسُل الصََّواِعَق فَ ُيِصُب ِِبَا َمن َيَشا ُ ﴿
وأخرجرررررررره البيه رررررررري يف  ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،أيب عاصررررررررم رمحرررررررره هللا يف "السررررررررن "أخرجرررررررره 
 . وأبو يعلى ،اروالبو  ،"احساء وال فات"

 ،غرررررري ديلرررررم برررررن غرررررووان و رررررو ث ررررر  ،ورجالررررره ث رررررات رجررررال البررررريخني ،إسرررررناد  صررررر يح وقررررال البررررريص احلبرررررا :د
 [. 692كما يف "السن " حبن أيب عاصم    ،وقد حوبع

د ححد إذا اج ه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب  ، عن أنس -85
ار ليسوا هجعل هللا عليكم صالة قوم مبرار يرومون الليل ويصومون الن»يف الدعاء قال:
 .«أبمثة وال فجَّار

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،أخرجه عبد بن محيد رمحه هللا يف "املن خب"
 [.4[  ج 1810كما يف "ال  ي  "    ،على شرط مسلم ،وقال البيص احلبا : سند  ص يح

 وم كان ي  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ، مالك بن أنسعن  -86
فيسند ههر  إىل جذ  من وب يف املسجد فيخطب الناس فجاء رومي ف ال:  يوم اجلمع 

 ،أال أصنع لك شيئا  ح عد عليه وكأنك قائم؟ ف نع له منربا  له درج ان وي عد على الثالث 
 ،وار الثوراملنرب خار اجلذ  كخ ذلك صلى هللا عليه وآله وسلم _ على  –فلما قعد النيب 

ل إليه نرو ف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  حوان  على ،حىت ارحج املسجد
فلما ال ومه  ،من املنرب فال ومه و و  ور -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
مد مما والذي نفس حم»مث قال:  ،سكن -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

لى هللا عليه ص –حوان  على رسول هللا  «ةبيده لو مل ملتزمه ملا زال هكذا إىل يوم الريام
فأمر به فدفن.  –وعلى آله وسلم 

وابرررررن ماجررررره و قرررررال شررررريخنا يف سرررررند  ،وأخرجررررره الرتمرررررذي وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن ،روا  الررررردارمي
 . الرتمذي: حسن على شرط مسلم

ه ابرررررررررن وصررررررررر   ،والرتمرررررررررذي ،[ وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا : أخرجررررررررره الررررررررردارمي2174و رررررررررو يف "ال ررررررررر ي  "  
 و و على شرط مسلم.  ،خومي . وقال البيص احلبا : إسناد  جيد

                                         
 .13 سورة الرعد، اآلي :  (1)
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ذا ابن ه»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أنس  عن -87
. «ومثَّ ممله ومث ممله»ف ال:  ،ووضع يد  عند قفا  مث بسطها .«آدم وهذا مجله

 ،وروا  أمحرررررد ،يخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يحوقرررررال شررررر:  رررررذا حرررررديث حسرررررن صررررر يح. وقرررررال الرتمرررررذيأخرجررررره 
 . وابن ماجه

 [.2334كما يف "ص يح الرتمذي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

بر  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: بعث النيب  ، عن أنس بن مالك -88
ن م بغي ألحد من يبلِّغ هذا إال رجلٌ ال ين»مث دعا  ف ال:  مع أيب بكر  ﴾بَ َراَ ةٌ ﴿
فدعا عليا  فأعطا  إاي .  «مهلي

علررررررى شرررررررط  ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن :  ررررررذا حررررررديث حسررررررن غريررررررب.وقررررررال الرتمررررررذي أخرجرررررره
 . وابن أيب شيب  ،"اخل ائص" وأمحد يف ،روا  النسائيو  ،مسلم

 [ يف ال وب : حسن اإلسناد.3090وقال البيص احلبا : يف "ص يح الرتمذي"  

فَ َلمَّا ﴿قرأ  ذ  اآلي :  -عليه وعلى آله وسلم  صلى هللا -أن النيب  ،عن أنس  -89
وأمسك سليمان بطرف إهبامه على  ،قال محباد:  كذا (1)﴾جَتَلَّى رَبُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَكِّاً 
. «وخر موسى صعراً  ،فساخ اجلبل»أمنل  أصبعه اليم: قال: 

علرررررررى  ،حررررررديث صرررررر يحوقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا :  ررررررذا حررررررديث حسررررررن صرررررر يح غريرررررررب. وقررررررال الرتمررررررذيروا  
 [. 3074كما يف "ص يح الرتمذي"    ،. وقال البيص احلبا : ص يحوروا  أمحد ،شرط مسلم

ف الت: وهللا ما مثلك اي أاب طل    ،قال: خطب أبو طل   أم سليم ،عن أنس  -90
ي فإن حسلم فذاك مهر  ،وال حي  ل أن أحووجك ،يرد ولكنك رج  كافر وأان امرأة مسلم 

انت كقط  مهر ا. قال ثبت: فما سعت ابمرأة  ذلك  .  فأسلم فكان وما أسألك غري 
اإلسالم فدخ  هبا فولدت له.  ،أكرم مهرا  من أم سليم

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،روا  النسائي
 [.3341و  3340كما يف "ص يح النسائي"    ،:ص يحقال البيص احلبا و 

م إن فيه»ج من نساء احن ار؟ قال: قالو: اي رسول هللا أال ح وو  ، عن أنس -91
                                         

 .143سورة احعراف، اآلي :  (1)
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. «لغرية شديدة
 على شرط مسلم.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  النسائي

 [.3233كما يف "ص يح النسائي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح اإلسناد

بب إيل ح»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أنس  -92
. «والطيب وجعل قرة عيين يف الصالة من الدنيا النسا 
 . وأبو يعلى ،وأخرجه أمحد ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسنروا  النسائي 

 [.3949كما يف "ص يح النسائي"    ،وقال البيص احلبا : حسن ص يح

ة دخ  مك  يف عمر  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ، عن أنس-93
ي بني يديه و و ي ول:                                                                       ال ضاء وعبد هللا بن رواح  ميب

وا برررري الرررركررررفرررررررار عررررن سرررررررررررررررررربرررريررررلررررررره  خررررلررررل
 ضرررررررررررررررررررراب  يرررررويررررررر  اهلرررررررام  عرررررن مررررر ررررريرررررلررررررره

 

 اليوم نضرررررررررررررررربكم على حنررررررررررررررررررررررررررررررويلررررررره  
ذ ررررررر  اخلرررررلررررريررررررر  عرررررن خرررررلررررريرررررلررررررره  ويرررررررُ

 
ويف حرم  -وعلى آله وسررلم صررلى هللا عليه  -ف ال عمر: اي ابن رواح  بني يدي رسررول هللا 

لِّ عنه فَلُهَو خ»: -صرررلى هللا عليه وعلى آله وسرررلم  -قال النيب  ،هللا عو وج  ح ول البرررعر
. «مسرع فيهم من نضح النبل

وقررررررال احلرررررررديث  ،والبرررررروار ،وأبررررررو يعلررررررى ،وروا  الرتمررررررذي ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسرررررررن ،روا  النسررررررائي
كمرررررا   ،وابرررررن حبررررران ،والبيه ررررري ،رجررررره أبرررررو زرعررررر  الدمبررررر ي يف "اتر ررررره"وأخ ،بسرررررند الرتمرررررذي حسرررررن علرررررى شررررررط مسرررررلم

 . يف "املوارد"
 [.2873كما يف "ص يح النسائي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

ر صلى الظه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،عن أنس  -94
ر. لى الظهفأ   ابحلج والعمرة حني ص ،مث ركب وصعد جب  البيداء ،ابلبيداء

  .أبو داودوروا   ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  النسائي
 [.1/496[  1774كما يف "ص يح أيب داود"    ،: ص يحقال البيص احلبا و 

عر ، عن أنس بن مالك -95 ؟ فسعّ ر لنا ،قال: قال الناس: اي رسول هللا: غال السّ 
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الرابض  ،إن هللا هو املسعِِّر»: -م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -قال: ف ال رسول هللا 
وإين ألرجو من ملرى هللا وليس محد منكم يطالبين ِبظلمة يف دم وال  ،الباسط الرازق

 .«مال
 وابن ماجه.  ،روا  الرتمذيو  ،على شرط مسلم ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود

وقررررررررررررررال يف "غايرررررررررررررر   ،[1801كمررررررررررررررا يف "صرررررررررررررر يح ابررررررررررررررن ماجرررررررررررررره"    ،وقررررررررررررررال البرررررررررررررريص احلبررررررررررررررا : صرررررررررررررر يح
 على شرط مسلم.  ،[: ص يح323املرام" 

 صلى هللا عليه وعلى آله -أن رجال  على عهد رسول هللا  ، بن مالك عن أنس -96
ليه وعلى آله وسلم صلى هللا ع –هللا  فأحى أ له نيبب  ،ويف ع دحه ضعف كان يب ا   -وسلم 
صلى  -النيب  يف ع دحه ضعف. فدعا ف الوا: اي نيب هللا احجر على فالن فإنه يب ا  و  –

البيع؟  نعف ال: اي رسول هللا إ  ال أصرب  ،فنها  عن البيع -هللا عليه وعلى آله وسلم 
فرل ها   إن كنت غري ارك للبيع»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال رسول هللا 
. «وها  وال خالبة

 ،وأمحررررررررد ،وابررررررررن ماجرررررررره ،والنسررررررررائي ،ا  الرتمررررررررذيرو و  ،حسررررررررن وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أبررررررررو داود
  وبسند أمحد على شرط البيخني. ،على شرط مسلم ،وقال شيخنا: وسند الرتمذي ص يح

 [.4497كما يف "ص يح النسائي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

ن مقعد أل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن انس  -97
هللا تعاىل من صالة الغداة حىت تطلع الشمس محب إيلِّ من من معتق  مع قوم يذكرون

وألن مقعد مع قوم يذكرون هللا من صالة العصر إىل من تغرب  ،مربعة من ولد إمساعيل
. «الشمس محب إىل من من اعتق مربعة

و ررررررو  ،إال موسرررررى برررررن خلرررررف ،رجالررررره رجرررررال ال رررررر يح ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حررررررديث حسرررررن ،روا  أبرررررو داود
 . ن احلديثحس

 [.3667داود"   كما يف "ص يح أيب  ،وقال البيص احلبا : حديث حسن

لى أومل ع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ، عن أنس بن مالك -98
صفي  بسويق ومتر. 
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 . وأخرجه الرتمذي ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أبو داود
 [.150 ر البمائ "  كما يف "خم   ،: ص يحقال البيص احلبا و 

إان كنا يف دار كثري فيها عددان وكثري  ،قال: قال رج : اي رسول هللا ،عن أنس -99
 - ال رسول هللا لنا؟ فاان وقلبت فيها أمو دف  ولنا إىل دار أخرى ف   فيها عد ،فيها أمولنا

. «ذروها ذميمة»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
. وقررررررررال البررررررررريص وروا  البخرررررررراري يف "احدب املفررررررررررد" ،ذا حررررررررديث حسرررررررررن ررررررررر وقرررررررررال شرررررررريخنا: ،روا  أبررررررررو داود

 [ فاحلديث على أق  درجاحه حسن اإلسناد.790احلبا : يف "ال  ي  "  

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -قال: سعت رسول هللا  ، أنس بن مالكعن  -100
شرب مث ي ،ة مجزا تذاب مث جتزَّم ثالث ،إلية شاه معرابية (1)شفا  عرق النسا »ي ول:  -

. «على الريق يف كل يوم جز 
وقرررررد  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح إال راشرررررد برررررن سرررررعيد ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح ،روا  ابرررررن ماجررررره

مررررررا حرررررررى. بررررررر  قررررررد اتبعهمررررررا اإلمرررررررام لكنرررررره م ررررررررون ك ،قررررررال أبررررررو حررررررامت: إنررررررره صرررررردوق... ويف  بررررررام برررررررن عمررررررار كررررررالم
كررررران ي رررررف   -صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى آلررررره وسرررررلم  -ن النررررريب أ عرررررن أنرررررس برررررن مالرررررك  –وذكرررررر سرررررند   -... أمحرررررد

مررررن عرررررق النسررررا إليرررر  كررررب  عررررريب أسررررود لرررريس ابلعظرررريم و ال ابل ررررغري جيرررروبأ ثالثرررر  أجررررواء فيبرررررب كرررر  يرررروم جرررروءا . وروا  
علرررررى شررررررط البررررريخني ومل  رجرررررا . فائررررردة:  رررررذا احلرررررديث قرررررد  ،احلررررراكم .... بسرررررند ابرررررن ماجررررره وم نررررره مث قرررررال: صررررر يح

 .   ال حؤثر على أص  احلديث .... والظا ر أهنا علب  -رمحه هللا  -حامت أعلبه أبو 
و رررررررررررو يف "ال ررررررررررر ي  "  ،[2805كمرررررررررررا يف "صررررررررررر يح ابرررررررررررن ماجررررررررررره"    ، يحاحلبرررررررررررا : صررررررررررروقررررررررررال البررررررررررريص 

 1899.] 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ، عن أنس بن مالك -101
 هم و ر من حناس  مبون وجاف وم هلم أهمررت ب -عو وج   –يب ريب  ملا عرج»: -

 عون يف وي ،ف لت: من  ؤالء اي جربي ؟ قال:  ؤالء الذين أيكلون حلوم الناس ،وصدر م
. «أعراضهم

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،دأبو داو روا  و  ،روا  أمحد
 .[533كما يف "ال  ي  "    ،على شرط مسلم ،وقال البيص احلبا : يف أحد طرقه ص يح

                                         
 يف "النهاي ": النسا بوزن الع ا، عرق  رج من الورك فيس بطن الفخذ، واحصح أن ي ال له النسا ال عرق النساء. ا ر. شيخنا.  (1)
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 أن املهاجرين قالوا: اي رسول هللا ذ بت احن ار ابحجر كله قال: ، عن أنس -102
.«ال ما دعوُت هللا َلم ومثنيتم عليهم»

 . وروا  أمحد ،على شرط مسلم ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود
 [.4812 "ص يح أيب داود"كما يف   ،وقال البيص احلبا : ص يح

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا قال: قال  ،أنس بن مالك عن  -103
وحطت عنه عشر  ،عشر صلوات عليهمن صلى عليَّ صالًة واحده صلى هللا »: -

 .«خطيئات ورفعت له عشر درجات
  وحسنه شيخنا رمحه هللا. ،روا  النسائي

  [.1296وقال البيص احلبا : سند  ص يح. كما يف "ص يح النسائي"  

عن ال كبري يف ال الة؟ ف ال:  الرمحن بن احصم قال: سئ  أنس عن عبد  -104
 وإذا قام من الركع ني. ف ال: خطيم ،وإذا رفع رأسه من السجود ،وإذا سجد ،يكرب إذا ركع

 -بكر وعمر  وأيب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عمن حتفظ  ذا؟ ف ال: عن النيب 
وعثمان؟ قال:و عثمان .  مث سكت ف ال له خطيم: ،-رضي هللا عنهما 

 على شرط مسلم.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  النسائي
ويف روايرررررر  حمحررررررد   ،[1178  كمررررررا يف "صرررررر يح سررررررنن النسررررررائي"  ،وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : صرررررر يح اإلسررررررناد

 وضعوا.  وأبو بكر وعمر وعثمان ي مون ال كبري إذا رفعوا وإذا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -كان النيب 

قال:  ،عن زيد بن أسلم قال: دخلنا على أنس بن مالك ف ال: صلي م؟ قلنا نعم -105
 عليه صلى هللا -وضوءا ما صليت وراء إمام أشبه صالة برسول هللا  ل اي جاري   لمي

بن عبد العويو ي م الركو   ن إمامكم  ذا. قال زيد: وكان عمرم -وعلى آله وسلم 
ل عود. و فف ال يام وا ،والسجود

 . شيخناوحسنه  ،روا  النسائي
 بعرررررررد  يف[ قلرررررررت: الرررررررذي 980"صررررررر يح النسرررررررائي"  يف  اكمررررررر  ،: صررررررر يح مبرررررررا بعرررررررد قرررررررال البررررررريص احلبرررررررا و 

 "النسائي" عن أيب  ريرة مبعنا .

علت جُ »قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –أن رسول هللا  عن أنس  -106
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 .«مسجداً وطهوراً طيبة مرض كل يل  
  وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. ،ن اجلارود يف "املن  ى"روا  اب
ومل  ،[ شرررررررررا دا  حلرررررررررديث قبلررررررررره152وحرررررررررديث أنرررررررررس  رررررررررذا ذكرررررررررر  احلبرررررررررا  يف "اإلرواء" حترررررررررت رقرررررررررم   قلرررررررررت:
  ح احلديث.لكنه ص ،ي كلم علي سند 

 قالوا: ريكث  انس معها جنازة فمرت املربد سك  يف كنت  قال غالب أيب انفع عن -107
 رأسه وعلى ريذين هب على رقيق كساء  عليه برج  أان فإذا ف بع ها عمري نب هللا عبد جنازة
 عتوض فلما مالك بن أنس  ذا قالوا: الد  ان  ذا من ف لت: البمس من ح يه خرق 
 أربع فكرب رأسه ندع ف ام شيء وبينه بيي حيول ال خلفه وأان عليها ف لى أنس قام اجلنازة

 وعليها ف ربو ا  احن اري املرأة محوة أاب اي ف الوا  عدي ذ ب مث يسر  ومل يط  مل حكبريات
 العالء ف ال لسج مث الرج  على صالحه حنو عليها ف لى عجيوهتا عند ف ام أخضر نع 
 على ي لي -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى -هللا  رسول كان   كذا محوة أاب اي زايد: بن

 اي قال عمن قال: املرأة وعجيوة الرج  سرأ عند وي وم أربعا عليها يكرب ك الحك  اجلنازة
 فخرج احنين معه غووت نعم قال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع غووت محوة أاب

 فيدقنا ليناع حيم  رج  ال وم ويف ههوران وراء خيلنا رأينا حىت علينا ف ملوا املبركون
النيب  أص اب نم رج  ف ال اإلسالم على فيبايعونه هبم جياء وجع  هللا فهومهم وحيطمنا

 اليوم منذ كان  الذي ابلرج  هللا جاء إن نذرا علي إن -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى -
 ابلرج  وجيء -م وسل عليه وعلى آله هللا صلى -هللا  رسول فسكت عن ه حضربن حيطمنا
 هللا إىل بتح هللا رسول اي قال: –وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى -هللا  رسول رأى فلما

 قال: بنذر  آلخرا ليفي يبايعه ال -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى -هللا  رسول فأمسك
 وجع  ب  له ر ليأم -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى -هللا  لرسول ي  دى الرج  فجع 
 -هللا  سولر  رأى فلما ي  له أن -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى -هللا  رسول يهاب
 نذري هللا رسول اي الرج : ف ال ابيعه شيئا ي نع ال أنه -وسلم  لى آلهعليه وع هللا صلى
 إل أومضت أال هللا رسول اي ف ال: «إين مل ممسك عنه منذ اليوم إال لتويف بنذرك»ف ال:
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 .«إنه ليس لنيب من يومض»: –عليه وعلى آله وسلم  هللا صلى -النيب  ف ال
 . نحسوقال شيخنا:  ذا حديث  ،روا  أبو داود
[ وقررررررال يف "صرررررر يح أيب 1723"ال رررررر ي  " حتررررررت رقررررررم  كمررررررا يف   ،ص احلبررررررا : إسررررررناد  حسررررررنوقررررررال البرررررري

 [: ص يح.قلت: ومع: حوم : أي حومئ وحغمو ل.3194داود"  

  ر قبيفط –صلى هللا عليه  وآله وسلم  –قال: كان رسول هللا  ، عن أنس  -108
سوات من إن مل حكن متريات حسا حف ،فإن مل حكن رطبا  ف مريات ،أن ي لي على رطبات

ماء. 

علرررررررى شرررررررررط  ،وقرررررررال شررررررريخنا:  ررررررررذا حرررررررديث حسرررررررن وقرررررررال:  رررررررذا حرررررررديث حسررررررررن غريرررررررب. ،روا  الرتمرررررررذي
 مسلم. 

 [. 696كما يف "ص يح الرتمذي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

: اي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –أن انسا  قالوا لرسول هللا  عن أنس  -109
على آله وسلم صلى هللا عليه و  –ف ال رسول هللا  ،خريان واي سيدان وابن سيدانخريان وابن 

وق وال يستهوينكم الشيطان. إين ال مريد من ترفعوين ف ،اي ميها الناس عليكم برولكم»: -
. «ورسوله عبده ،عاىل: مَّن حممد بن عبد هللاهللا تمنزلنيها ليت اليت ن ز م

وروا  عبررررررررررد بررررررررررن محيررررررررررد يف  ،علررررررررررى شرررررررررررط مسررررررررررلم ،ديث صرررررررررر يحخنا  ررررررررررذا حرررررررررروقررررررررررال شرررررررررري ،روا  النسررررررررررائي
  وأمحد. ،"املن خب"

 [.127كما يف "غاي  املرام" برقم:    ،د  على شرط مسلماسنإ ،وقال البيص احلبا : ص يح

كان   –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال: ملا  اجر رسول هللا  عن أنس  -110
أبو بكر  رديفه. وكان ريركب وأبو بك –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –رسول هللا 

ديك اي أاب وكان مير ابل وم: في ولون من  ذا بني ي ،الطريق الخ الفه إىل البام يف يُرْعر فُ 
ن ار بعث إىل ال وم الذين أسلموا من اح ،فلما دنوا من املدين  ،بكر؟ في ول  اد  يهديي

 ال أنس: ف ،فدخال ، آمنني مطاعنيإىل أيب أمام  وأص ابه. فخرجوا إليهما ف الوا: ادخال
له صلى هللا عليه وعلى آ –فما رأيت يوما  قط أنور وال أحسن من يوم دخ  رسول هللا 

ن اليوم وال  أقبح م فما رأيت يوم قط أهلم  ،وشهدت وفاحه ،وأبو بكر املدين  –وسلم 
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فيه.  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –ويف رسول هللا الذي ح

و ررررررو عنررررررد  وأخرجرررررره ابررررررن أيب شرررررريب  ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،رو  أمحررررررد
 . وأيب يعلى خم  رٌ  ،وابن ماجه ،الرتمذي والدارمي

واملبررررررررررركاة حترررررررررررت رقرررررررررررم  ،[1332كمرررررررررررا يف "صررررررررررر يح ابرررررررررررن ماجرررررررررره"    ،وقررررررررررال البررررررررررريص احلبرررررررررررا : صرررررررررر يح
 5962.] 
   وعنه  ٌا  أسرررعى فال أرى شررريئف ،قال: إ  حسرررعى يف الغلمان ي ولون: جاء حممد، 

هللا عليه  صرررلى –فأسرررعى فال أرى شررريئا . قال: حىت جاء رسرررول هللا  ،مث ي ولون: جاء حممد
ن ا  ،وصاحبه أبو بكر –وعلى آله وسلم  مث بع ثا رجال  من أ    ،يف بع  حرار املدين  (1)ف ك 

 ،إليهما ن هوااحن رررررررررار فاسررررررررر  بلهما ز اء مخس مائ  من احن رررررررررار حىت ا هبما املدين  ليؤذن
آله وسررلم  صررلى هللا عليه وعلى –فأقب  رسررول هللا  ،ف الت احن ررار: انطل ا آمنني مطاعني

ي لن  ،فخرج أ   املدين  حىت إن العواحق لفوق البيوت يرتاءينه ،وصررررررررررررررراحبه بني أههر م –
دخ   قال أنس: فل د رأي ه يوم ،أيهم  و أيهم  و؟ قال: فما رأينا منظرا  مبرررررررررررررربها  به يومئذ  

فلم أر يومني مببها  هبما.  ،ويوم قب  ،علينا

 وأخرجه عبد بن محيد يف "املن خب". ،وص  ه شيخنا ،روا  أمحد

ما »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال: قال رسول هللا  عن أنس  -111
جل مسلم وال استجار ر  ،إال قالت اجلنة: اللهم مدخله ،يسأل رجل مسلم هللا اجلنة ثالاثً 

. «النار ثالاثً إال قالت النار: اللهم مجره من
وابرررررررررن أيب  ،وابرررررررررن ماجرررررررره ،والنسررررررررائي ،وروا  الرتمرررررررررذي ،وقررررررررال شررررررررريخنا:  ررررررررذا حرررررررررديث صرررررررر يح ،روا  أمحررررررررد

 . وابن حبان ،شيب 
 [.5536كما يف "ص يح النسائي"    ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 ي ول: رجال   - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -قال: سع النيب  عن أنس  -112
إله إال أنت وحدك ال شريك لك ،اللهم إن أسألك أبن لك احلمد املنان بديع  ،ال  

                                         
ا [ وكألباز ويف   ذا كما يف نسخ  احص   شراف شعيب احرنؤوط، ووقع يف نسخ  احص  من مسند أمحد طبع  دار  (1)  َ  َ  لكذ "ال  يح املسند" لبيخنا  فُكنًّ

 وقع   بع ثْرن ا [ بدل   بعثا [. وال واب ما أثب نا . 
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ذا الذي إ ،لرد سأل هللا ابمسه األعظم»واحر  ذوا اجلالل واإلكرام. ف ال  تالسماوا
 وإذا دعي به مجاب(. ،سأل به معطى

  وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. ،روا  ابن ماجه
   [3126كما يف "ص يح ابن ماجه"    ،لبا : حسن ص يحوقال البيص اح

 فأخرج ،كنان ه  فنث  ،مك  أ   حبعه ًًمهاجرا صهيب خرج ملا قال: ،عكرم  عن -113
 أصري مث ،سهما منكم رج  ك   يف أضع حىت إل ح لون ال ف ال: ،سهما أربعني منها
م.لك فهما قين ني مبك  خلفت وقد ،رج ٌ  أ  ف علمون ،السيف إىل بعد 

عليررررره وعلرررررى  هللا صرررررلى - النررررريب علرررررى ونولرررررت ،حنرررررو  أنرررررس عرررررن ثبرررررت عرررررن سرررررلم  برررررن محررررراد وحررررردثنا (2)قرررررال 
 صررررلى - النرررريب رآ  فلمررررا ﴾َوِم    َن النَّ    اِس َم    ن َيْش    ِري نَ ْفَس    ُه ابِْتغَ    ا  َمْرَض    اِت اَّلِِّ ﴿ :-وسررررلم  آلرررره

 اآلي . عليه وحال قال: «ماب حيىي ربح البيع»قال:   -وسلم  عليه وعلى آله هللا

وقرررررررال: واحلرررررررديث لررررررره  ، رجرررررررا . وواف ررررررره شررررررريخنا ومل مسرررررررلم شررررررررط علرررررررى صررررررر يح وقرررررررال: ،أخرجررررررره احلررررررراكم 
كمررررررا يف "اإلصرررررراب " ويف "طب ررررررات ابررررررن سررررررعد" و رررررري مبجموعهررررررا حويررررررد احلررررررديث قرررررروة. قلررررررت:   ،طرررررررق أغلبهررررررا مراسرررررري 

ملدينرررررر ... جرررررررة إىل ا[ عررررررن أيب عثمرررررران النهرررررردي: أن صررررررهيبا  حررررررني أراد اهل7040وأخرجرررررره ابررررررن حبرررررران يف "صرررررر ي ه"  
 و ذا مرس . ،فذكر حنو 

  [. 10/173ص يح. كما يف "حعلي احه على ص يح ابن حبان"  ج  وقال البيص احلبا :

 –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: خدمت النيب  عن أنس بن مالك  -114
 «انمو لو قدر لك ،لو قضي لكان»عبر سنني فما بعثي يف حاج  مل أمتها إال قال: 

وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح إال أاب يعلررررررررى املوصررررررررلي  ،روا  ابررررررررن حبرررررررران
  .37صاحب املسند و و إمام جلي . كما  يف "اجلامع يف ال در" صر

 [.7135ص يح. كما يف حعلي ه على "ابن حبان"   وقال البيص احلبا :

 جيد ال» –آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -قال: قال رسول هللا  عن أنس -115
  «عبد حالوة اإلميان حىت يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأ  مل يكن لي يبه

. وقررررررال البرررررريص 108حسررررررن.  كمررررررا يف ك رررررراب "ال رررررردر" صررررررر وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  ابررررررن أيب عاصررررررم يف السررررررن 
 [.247إسناد  حسن. كما يف  حعل ه على "السن "  برقم   احلبا :

                                         
 ال ائ : وحدثنا محاد بن سلم   و سليمان بن حرب. ا ر شيخنا.  (2)
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ى صلى هللا عليه وعل -ل: جاء جربي  ذات يوم إىل رسول هللا قا عن أنس  -116
و و جالس حوين قد خضب ابلدماء قد ضربه بع  أ   مك .  –آله وسلم 

مالك.فرال: فعل ي هؤال  وفعلوا. قال: محتب من مريك آية؟ قال: نعم مرين. »ف ال:
ىت متشي ح فجا ت ،فنظر إىل شجرة من ورا  الوادي قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها

ا فرال فرجعت حىت عادت إىل مكاهن ،قامت بني يديه. قال: قل َلا فلارجع. فرال َلا
 . «: حسيب-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

 . 98 -97كما يف "الدالئ " صر  ،وذكر له شيخنا شوا د ،روا  ابن ماجه
 [.3270ص يح. كما يف "ص يح ابن ماجه"    ال البيص احلبا :س

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك  -117
 ،دخلت اجلنة فإذا مَّن برصر من ذهب فرلت: ملن هذا الرصر؟ فرالوا: لفىت من قريش»: 

فرلت: من هو؟ قالوا: عمر بن اخلطاب. اي ماب حفص لوال ما معلم من   ،فظننت منه يل
  من كنت أغار عليه فإ  لن أغار عليك.ف ال: اي رسول هللا «غريتك لدخلته

. وقررررررال البرررررريص 164وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح.  كمررررررا يف "دالئرررررر  النبرررررروة" صررررررر ،روا  ابررررررن حبرررررران
 [.1423احلبا : إسناد  على شرط البيخني.  كما  يف "ال  ي  "  

ال: ق –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –أن رسول هللا  عن أنس بن مالك  -118
نفخ هللا يف آدم الروح فبلغ الروح رمسه عطس فرال:  احلمد هلل رب العاملني. فرال ملا »

 . «له تبارك وتعاىل: يرمحك هللا
 ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح علررررررررى شرررررررررط مسررررررررلم. كمررررررررا يف "دالئرررررررر  النبرررررررروة" وقررررررررال شرررررررريخنا:  ،ابررررررررن حبرررررررران روا 

 . 317صر
 [.6132ال البيص احلبا : ص يح. كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"  وق

ميوب  إن»قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن أنس  -119
نه  اجلني من إخو فرفضه الرريب والبعيد إال ر   ،نيب هللا ملا لبث يف بالئه مثاين عشرة سنة

فرال محدمها لصاحبه: تعلم وهللا لرد مذنب ميوب ذنبًا ما  ،كاَّن يغدوان إليه ويروحان
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ملني. فرال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ مثاين عشرة سنة مل يرمحه هللا مذنبه محد من العا
فلما راح إليه مل يصَب الرجل حىت ذكر ذالك له. فرال ميوب: ال مدري  ،فيكش  ما به

غري من هللا يعلم مين كنت ممر على الرجلني يتنازعان فيذكران هللا ومرجع بييت  ،ما ترول
إذا قضى ف ،قال: وكان خيرج إىل حاجته ، إال يف حقفأكفر عنهما كراهية من يذكر هللا
وب يف فأوحى هللا إىل مي ،فلما كان ذات يوم مبطأ عليها ،حاجته ممسكت امرمته بيده

فاستبطأته فبلغته فأقبل عليها قد  (1)﴾ارُْكْض ِبرِْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل اَبِرٌد َوَشَرابٌ ﴿مكانه 
هل  ،سن ما كان. فلما رمته قالت: مي ابرك هللا فيكمذهب هللا ما به من البال  فهو مح

رميت نيب هللا هذا املبتلى وهللا على ذلك ما رميت محد كان مشبه به منك إذ كان صحيحاً 
ا  فبعث هللا سحابتني فلم ،مندر الرمح ومندر الشعري (2)وكان له مندران ،قال: إين مَّن هو

لى ومفرغت األخرى ع ،حىت فاضتكانت إحدامها على مند الرمح مفرغت فيه الذهب 
 .«مندر الشعري الورق حىت فاضت

 . 350ص يح. كما يف "دالئ  النبوة" صر وقال شيخنا: ،روا  ابن حبان
 [.2887ص يح. كما يف حعلي ه على "ابن حبان"   وقال البيص احلبا :

م  وإن اجل ،قال: كان أ   بيت من احن ار هلم مج  يسنون عليه ،عن انس  -120
يه وعلى صلى هللا عل - عب عليهم فمعهم ههر  وإن احن ار جاءوا إىل رسول هللا اس 

وقد  ،نا ههر ومنع ،ف الوا: إنه كان لنا مج  نسي عليه وإنه اس  عب علينا –آله وسلم 
:  ابهحص –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عط  الور  والنخ  ف ال رسول هللا 

يه وعلى آله صلى هللا عل -فمبى النيب  ،واجلم  يف انحي . ف اموا فدخ  احلائط «قوموا»
وإان خناف  بل  مث  الكلب الك   حنو . ف الت احن ار: اي نيب هللا. إنه قد صار –وسلم 

صلى هللا عليه  -فلما نظر اجلم  إىل رسول هللا  «ليس علي منه أبس»عليك صول ه ف ال:

                                         
 .42سورة  ، اآلي :   (1)

 احندر: البيدر الذي يداس فيه الطعام.  (2)
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صلى هللا عليه  -فأخذ رسول هللا  ، يديهخرب ساجدا  بني أقب  حنو  حىت –وعلى آله وسلم 
بناصي ه أذل ما كانت قط حىت أدخله يف العم  ف ال له أص ابه: اي  –وعلى آله وسلم 

ال »رسول هللا  ذ  البهيم  ال حع   حسجد لك وحنن نع   فن ن أحق أن نسجد لك ف ال:
ن تسجد مولو صلح لبشر من يسجد لبشر ألمرت املرمة  ،يصلح لبشر من يسجد لبشر
والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إىل مفرق رمسه قرحة  ،لزوجها من عظم حره عليها

 .«تنبجس ابلريح والصديد مث استربلته فلحسته ما مدت حره
قررررررال احلرررررررافظ ابررررررن كثررررررري يف "البدايرررررر  والنهايررررررر ": و ررررررذا إسررررررناد صرررررر يح. كمرررررررا يف  وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أمحررررررد
 . 12 – 101"دالئ  النبوة" صر 

 [. 1998رواء"   و شا د جيد حلديث أيب  ريرة ذكر  قبله. كما يف "اإل قال البيص احلبا :و 

شفاعيت »:-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أنس  -121
 . «ألهل الكبائر من مميت

خنا بعررررررر  وحسرررررررن شررررررري ،وأبرررررررو داود وغرررررررري م ،وأمحرررررررد ،واحلررررررراكم ،وابرررررررن حبررررررران ،وابرررررررن خوميررررررر  ،روا  الرتمرررررررذي
 . 90كما يف "البفاع " صر   ،أسانيد  وذكر له شوا د عن جابر وابن عمر

 [.4739ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

ائم منتظر إين لر»:  - وسلم عليه هللا صلى - هللا نيب حدثي :قال  أنس عن -122
 د يسألونقد جا تك اي حمم هذه األنبيا  :مميت تعَب على الصراط إذ جا ين عيسى فرال

إليك ويدعون هللا عز وجل من يفرق مجع األمم إىل حيث يشا   - مو قال جيتمعون -
ومما  وومما املؤمن فهو عليه كالزكمة ،واخللق ملجمون يف العرق ،هللا لغم ما هم فيه

 هب نيب هللافذ :قال ،قال لعيسى انتظر حىت مرجع إليك :قال ،الكافر فيتغشاه املوت
ال نيب فلري ما مل يلق ملك مصطفى و  ،حىت قام حتت العرش - صلى هللا عليه وسلم -

 ،سل تعط ،ارفع رمسك :اذهب إىل حممد فرل له :مرسل فأوحى هللا عز وجل إىل جَبيل
 ،فشفعت يف مميت من مخرج من كل تسعة وتسعني إنساَّن واحدا :قال ،واشفع تشفع

 مقوم مراما إال شفعت حىت معطاين هللا عز فما زلت متردد على ري عز وجل فال :قال
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اي حممد مدخل من ممتك من خلق هللا عز وجل من شهد منه ال  :وجل من ذلك من قال
 .«إله إال هللا يوما واحدا خملصا ومات على ذلك

وقررررررال ابررررررن كثررررررري يف "النهايرررررر ": وقررررررد حكررررررم الرتمررررررذي ابحلسررررررن هلررررررذا اإلسررررررناد.وقال  ،وابررررررن خوميرررررر  ،روا  أمحررررررد
كمررررررا يف "ال  ريررررررب" وب يرررررر  رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح.    ،:  ررررررو حررررررديث حسررررررن حن حرررررررب بررررررن ميمررررررون صرررررردوقشرررررريخنا

 . 102 – 101كما يف "البفاع " صر
 [.3639ص يح. كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"   وقال البيص احلبا :

 ري وعدين»قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ،أنس  عن -123
 ،: اي رسول هللا زدانف ال أبوبكر  «ن يدخل من مميت اجلنة مائة مل م –عز وجل  –

 ال ف ،قال: اي رسول هللا زدان –وأشار سليمان بن حرب بيد  كذلك  – «وهكذا »قال: 
 - ف ال رسول هللا ،قادر أن يدخ  الناس اجلن  حبفن  واحدة –عو وج   –عمر: إن هللا 

 .«عمر صدق»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
احلررررررديث حسررررررن لغررررررري .  وقررررررال شرررررريخنا: ،وأمحررررررد ،روا  أبررررررو نعرررررريم أمحررررررد بررررررن عبررررررد هللا احصرررررربها  يف "احلليرررررر "

 . 120كما يف "البفاع " صر
[. قلرررررررت: 590إسرررررررناد  صررررررر يح علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم. كمرررررررا يف حت ي ررررررره "للسرررررررن "   وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :

 من الكالم ولكنه حيسن ابمل ابعات. ليس على شرط مسلم فهو مل  رج ملعمر عن ق ادة ملا فيها
 

 

 قال: أغارت علينا خي  ،عن أنس مالك رج  من بي بن كعب إخوة بي قبري -124
إىل رسول  أو قال: فانطل ت ،فان هيت –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –لرسول هللا 

ماَّن مجلس فاصب من طع»: ف ال ،و و أيك  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –هللا 
ع إن هللا وض ،مجلس محدثك عن الصالة وعن الصيام»قال:  ،ف لت: إ  صائم «هذا؟

 ل د .وهللا«احلبلى موشطر الصالة مو نص  الصالة والصوم عن املسافر وعن املرضع 
 –أكون أكلت من طعام رسول هللا  ال قال: ف لهفت نفسي أن ،قاهلما مجيعا  أو أحدمها
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. - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا
  والنسائي. ،وابن ماجه ،وأخرجه الرتمذي ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.2314و  [ 2273كما يف "ص يح النسائي"    ،: حسنقال البيص احلبا و 

 

صلى هللا عليه وعلى آله  –قال: إان ل عود عند النيب  ،بن أوس  أوسعن  -125
 عليه وآله صلى هللا –إذ أات  رج  فسارب  ف ال النيب  ،و و ي ص علينا ويذكران –سلم و 

ليه وعلى آله صلى هللا ع –فلما وىل الرج  دعا  رسول هللا  «اذهبوا به فاقتلوه»: -وسلم 
فإمنا  ،هاذهبوا فخلوا سبيل»قال: نعم. قال: «هل تشهد من ال اله إال هللا»ف ال:  –وسلم 

دماؤهم  َحُرَم عليَّ  ذلك فإذا فعلوا  ،قاتل الناس حىت يرولوا ال اله إال هللاممرت من م
 .«وممواَلم

 على شرط مسلم.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  ابن ماجه
 [.3188كما يف "ص يح ابن ماجه"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

  يف وفد  –آله وسررررررررلم  صررررررررلى هللا عليه وعلى –عنه قال: أحيت رسررررررررول هللا  ويف رواي
ه وعلى آله صررررررررررلى هللا علي –ليس فيها أحد إال النيب  ،ث يف. قال: وكنت يف أسررررررررررف  ال ب 

إذا قالوها حرمت علي دماؤهم ف»ويف أخر :  00إذ أات  رج  فسررررررررررررررارب  فذكر   –وسررررررررررررررلم 
ما مات قال: و  ،قال: و و الذي ق   أاب مسرررررررعود ،«وممواَلم إال حبرها وحس      اِبم على هللا

 . لطائفابق   خري إنسان  حىت
ولل ررررررررديث  ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح ،واللفررررررررظ للرررررررردارمي ،والنسررررررررائي ،وأمحررررررررد ،روا  الرررررررردارمي

 . عل  غري قادح  إنباء هللا
 [.3993كما يف "ص يح النسائي"    ،وينظر ما قبله ،: ص يحقال البيص احلبا و 
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ن بيع هنى ع –هللا عليه وعلى آله وسلم  صلى –: أن رسول هللا  عن إايس  -126
فض  املاء. 

 ،الرتمررررررررررذيوأخرجرررررررررره  ،علررررررررررى شرررررررررررط البرررررررررريخني ،صرررررررررر يح وقررررررررررال شرررررررررريخنا:  ررررررررررذا حررررررررررديث ،روا  أبررررررررررو داود
 و و من اححاديث اليت الوم الدارقطي البخاري ومسلما  أن  رجا .  ،ابن ماجه ،وعبد الرزاق ،والنسائي

 [.4676و  [4675كما يف "ص يح النسائي"   ،:  ذا حديث ص يحقال البيص احلبا و 

 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال: كان رسول هللا  عن الرباء بن عازب  -127
تلفوا ال خت»وي ول:   ،ي خل  ال ف من انحي  إىل انحي  ميسح صدوران ومناكبنا –

فو  ته يصلون على الصومالئك-عز وجل  –إن هللا »وكان ي ول: .«فتختل  قلوبكم
. «األول

إال عبرررررررررد الررررررررررمحن برررررررررن  ،رجالررررررررره رجرررررررررال ال ررررررررر يح ،وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح ،روا  أبرررررررررو داود
 . «على ال ف احول»وابن ماجه بلفظ:  وأخرجه النسائي ،عوسج  وقد وث ه النسائي

 [.810كما يف "ص يح النسائي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

زينوا » :–صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال رسول هللا  قال: ، عن الرباء -128
رجاله رجال  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود. «الررآن أبصواتكم

ال  يح إال عبد الرمحن بن عوسج  وقد وث ه النسائي. 

إال عبرررررررررد الررررررررررمحن برررررررررن  ،رجالررررررررره رجرررررررررال ال ررررررررر يح ،وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح ،روا  أبرررررررررو داود
وقررررررد اسرررررر فا  مررررررن طرقرررررره  ،واحلرررررراكم ،وأمحررررررد ،وابررررررن ماجرررررر  ،واحلررررررديث روا  النسررررررائي ،وقررررررد وث رررررره النسررررررائي ،وسررررررج ع

 . وأخرجه الدارمي وعند  م ابع  ،فجوا  هللا خريا  
وقرررررررررال يف  ،[771كمرررررررررا يف "ال ررررررررر ي  "    ،علرررررررررى شررررررررررط مسرررررررررلم ،وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا : إسرررررررررناد  جيرررررررررد

 [: ص يح.1014"ص يح النسائي"  
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 صلى هللا عليه وعلى آله –قال: جاء أعريب إىل النيب  اء بن عازب عن الرب  -129
 ،رت اخلطبةلئن كنت مقص»ف ال: اي رسول هللا علمي عمال  يدخلي اجلن ؟ ف ال:  –وسلم 

 ،بواحدة تف ال: اي رسول هللا أو ليس «وفك الرقبة ،لرد معرضت املسألة: معتق النسمة
واملنحة:  ،وفك الرقبة: من تعني يف عترها ،ترهاعتق النسمة: من تنفرد بع ،ال»قال: 

 ،الظمآن واسق ،فأطعم اجلائع ذلك فإن مل تطق  ،الوكو  والفي  على ذي الرحم الظامل
 .«فك  لسانك إالَّ من خري ذلك فإن مل تطق  ،وممر ابملعرو  وانه عن املنكر

 وقال البيص م ب : ذا حديث ص يح.  ،روا  أمحد
 كمرررررررررا يف حت يرررررررررق "مبررررررررركاة امل رررررررررابيح"  ،: إسرررررررررناد  صررررررررر يح. بعرررررررررد عررررررررروو  للبيه ررررررررريوقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا 

 3348]. 

 ،قال: سعت طل   اليامي ،قال ابن جعفر: حدثنا شعب  ،عن الرباء بن عازب -130
حيدث عن النيب   الرباء بن عازب قال: سعت ،قال: سعت عبد الرمحن بن عوسج 

مو سرى  ،مو َهَدى زقاقا ،منيحة َوِرقِ  من منح»قال: –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –
له امللك  ،ومن قال: ال اله إال هللا وحده ال شريك له ،مو نسمة ،لََبناً كان له عدل رقبة

حينا وكان أي «ة مو نسمةبكان له عدل رق  ،مد وهو على كل شي  قدير عشر مراروله احل
وكان  ،«لبوكم لفوا ف خ لف قال خت»إذا قمنا إىل ال الة فيمسح صدروان أو عواح نا وي ول: 

.«لوَ إن هللا ومالئكته يصلون على الص  األوَّل مو الصفو  األُ »ي ول: 
وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح وروى الرتمررررررررذي أولرررررررره وأبررررررررو بكررررررررر أبررررررررن أيب شرررررررريب  ذكررررررررر  ،روا  أمحررررررررد

 ال هلي  ف ط. 
يرررررررررررب والرت يرررررررررررب" ويف "الرتغ ،[6435كمرررررررررررا يف "صررررررررررر يح اجلرررررررررررامع"    ،وقرررررررررررال البررررررررررريص احلبرررررررررررا : صررررررررررر يح

 1535.] 

صلى هللا عليه وعلى آله  –قال: جاء رج  إىل النيب  عن الرباء بن عازب  -131
جتزئك »فما الكالل ؟ قال:  (1)﴾َيْستَ ْفُتوَنَك يف اْلَكاَلَلةِ ﴿ف ال: اي رسول هللا:  –وسلم 

                                         
 .176سورة النساء، اآلي :   (1)
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 نواه ذلكقال: ك ،. قلت حيب إس اق:  و من مات ومل يد  ولدا  وال والد«آية الصي 
. ذلككأنه  

 وروا  الرتمذي.  ،رجاله رجال ال  يح ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود
 [.3042كما يف "ص يح الرتمذي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

قال:  ،(2)﴾ِإنَّ الَِّذيَن يُ َناُدَنَك ِمَن َورآِ  احْلُُجَراتِ ﴿يف قوله حعاىل:  عن الرباء  -132
آله  صلى هللا عليه وعلى –ف ال: النيب  ،زين وإن ذمي شني يدقام رج  ف ال: إن مح

.«ذاك هللا عز وجل»: –وسلم 
 حسن غريب.  الرتمذي: وقال ،روا  الرتمذي

[. قلرررررررت: معنرررررررا : أن الرجررررررر  ميرررررررد  3267كمرررررررا يف "صررررررر يح الرتمرررررررذي"    ،وقررررررال البررررررريص احلبرررررررا : صررررررر يح
صرررررلى هللا  –ف رررررال النررررريب  ،  وإن ذم رجررررر   فهرررررو مرررررذمومإن مرررررد  رجرررررال  فهرررررو  ررررردو  هويظهرررررر عظم ررررره. يعررررري أنررررر ،نفسررررره

أي مررررررررن مدحرررررررره هللا ارحفررررررررع ومررررررررن ذمرررررررره هللا فهررررررررو املررررررررذموم. انظررررررررر "حتفرررررررر   «ذاك هللا»: –عليرررررررره وعلررررررررى آلرررررررره وسررررررررلم 

 [. 9/109اححوذي" للمبارك فوري  

فينا معبر  لتنرو قال: .  ﴾َواَل تَ َيمَُّموا اخْلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُرونَ ﴿ عن الرباء  -133
فكان الرج  أييت من خنله على قدر كثرحه وقل ه. وكان الرج   ،كنا أص اب خن   ،احن ار

م فيعل ه يف املسجد. وكان أ   ال فب  ليس هلم طعام. فكان أحد  ،أييت ابل نو وال نوين
 ن ال يرغب  ،وكان انس ،إذا جاء أحى ال نوا فضربه بع ا  فيس ط البسر وال مر فيأك 

ل هللا نرو فأ ،فيعل ه ،قد انكسر وابل نو ،الرج  ابل نو فيه البيص واحلبفأييت  ،يف اخلري
ُتْم َوِِمِِّا َمْخَرجْ ﴿حبارك وحعاىل:  َنا َلُكْم ِمْن اَي َمي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمنِفُروا ِمن طَيَِِّباِت َما َكَسب ْ

قال: لو  ،(3)﴾َمن تُ ْغِمُضوا ِفيهِ  ِِبِخِذيِه ِإالَّ اأْلَْرِض َواَل تَ َيمَُّموا اخلََبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُروَن َوَلْسُتْم 
 لكذ أن أحدكم أ دي إليه مثلما أعطى مل أيخذ  إاّل إغماضا أو حياء. قال: فكنّا بعد

أييت أحدان ب احل ما عند . 

                                         
 .4سورة احلجرات، اآلي :   (2)

 .267سورة الب رة، اآلي :   (3)
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 . وروا  ابن أيب شيب  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  الرتمذي
[ يف سورة الب رة من ال فسري.2987يح الرتمذي"  كما يف "ص   ،قال البيص احلبا : ص يحو 

لى كان إذا ص  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –أن رسول هللا  ، عن الرباء -134
جخى. ومع: جخى: ف ح عضديه. 

 قال شيخنا:  ذا حديث حسن. و  ،روا  النسائي
 [.1104كما يف "ص يح النسائي"    ،قال البيص احلبا : ص يحو 

 إن هللا»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن نيب هللا  عن الرباء  -135
ن مسعه من دِِّ صوته ويصدقه مِبواملؤذن يغفر له  ،ومالئكته يصلون على الص  املردم

. «وله مثل مجر من صلى معه ،رطب وايبس
 . وروا  أمحد ،(1)قال شيخنا:  ذا حديث على شرط البيخنيو  ،روا  النسائي

 [.645كما يف "ص يح النسائي"    ،ا : ص يحقال البيص احلبو 

صلى هللا عليه وعلى آله  –قال: خرجنا مع رسول هللا  عن الرباء بن عازب  -136
 -ول هللا فجلس رس ،فان هينا إىل ال رب وملا يل د ،يف جنازة رج  من احن ار –وسلم 

                                         
قال البيص م ب  رمحه هللا يف حعلي ه على "أحاديث معل "  عند  ذا احلديث: أخرجه النسائي،   (1)

وأمحد من طريق  بام عن ق ادة عن أيب إس اق الكويف عن الرباء مرفوعا ، و ذا إسناد ضعيف 
يف "جامع ال   ي " وحدث عن أيب إس اق وال أدري أسع منه لعنعن  ق ادة، قال الربدجيي 

أم ال والذي ي ر يف ال لب أنه مل يسمع منه وهللا أعلم.ا ر وقال احلافظ ابن رجب يف شرحه 
للبخاري: وذكر الرتمذي يف "العل " أنه ال يعرف ل  ادة ساعا  من أيب إس اق الكويف. ا ر 

رير بن حازم وعمار بن زريق البطر وروى ج                            
واملؤذن يغفر له... (( عن أيب إس اق عن عبد الرمحن بن » احول من احلديث دون قوله 

عوسج  عن الرباء، وزادوا يف اإلسناد بني أيب إس اق والرباء عبد الرمحن بن عوسج ، وكذلك 
 يذكر ن يغفر له... (( وملواملؤذ» روا  إسرائي  عن أيب إس اق عن الرباء خم  را  دون قوله 

عبد الرمحن بن عوسج  يف اإلسناد. كما يف حاشي  ك اب "ال  يح املسند" الطبع  
 [.  1/118الثالث  ج
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يد  عود  الطري ويف اوجلسنا حوله كأمنا على رؤوسن -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
مث  «و مرتنيثالث مرات م ،استعيذوا ابهلل من عذاب الرَب»فرفع رأسه ف ال:  ،ينكت به

ه من ل إلين ز  ،إقبال من اآلخرةو  ،إذا كان يف انرطاع من الدنيا ،إن العبد املؤمن»قال: 
م  حىت جيلسوا منه مد البصر ومعه ،كأن وجوههم الشمس  ،السما  مالئكة بيض الوجوه

مث جيي  ملك املوت فيرعد عند رمسه  ،ان اجلنة وحنوط من حنوط اجلنةكفن من مكف
سيل اخرجي إىل مغفرة من هللا ورضوان. فتخرج تسيل كما ت ،فيرول: ميتها النفس الطيبة

ها فيجعلوها حىت أيخذو  ،فإذا مخذوها مل يدعوها يف يده طرفة عني ،الرطرة من يفِّ السرا 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه فيخرج  ،يف ذلك الكفن وذلك احلنوط

من املالئكة إال قالوا: ما هذا الروح  فال لمرون ِبا على م أ ،عدون ِبافيص ،األرض
حىت  ،الطيب؟ فيرولون: هذا فالن بن فالن. أبحسن ممسائه اليت يسمى ِبا يف الدنيا

  مرربوها إىل ل مسافيستربله من ك ،فيستفتحوا فيفتح َلم ،ينتهوا ِبا إىل السما  الدنيا
هللا اكتبوا كتاب  فيرول -قال:  - ،حىت ينتهى به إىل السما  السابعة ،السما  اليت تليها

ها معيدهم يففإين منها خلرتهم و  ،عبدي يف عليني يف السما  الرابعة واعيدوه إىل األرض
فتعاد روحه يف جسده وأيتيه ملكان فيجلسانه فيروالن له:  ،ومنها مخرجهم ارة مخرى

: ما ن فيرول: ديين اإلسالم. فيروال من ربك؟ فيرول ري هللا. فيروالن له: ما دينك؟
وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله –هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيرول: هو رسول هللا 

فينادي  ،. فيرولون له: ما عملك؟ فيرول: قرمت كتاب هللا وآمنت به وصدقت به-
له بباب  وافتحوا ،وملبسوه من اجلنة ،رشوه من اجلنةمناد من السما  من صدق عبدي فاف

ه فيأتيه من طيبها وروحها ويفسح له يف قَبه مد بصره. وأيتيه رجل حسن الوج ،إىل اجلنة
 هذا يومك الذي كنت توعد ،حسن الثياب طيب الريح فيرول: مبشر ابلذي يسرك

. فيرول: ملك الصاحلفيرول: ومن منت؟ فوجهك الوجه الذي جيي  ابخلري؟ فيرول: مَّن ع
حىت مرجع إىل مهلي ومايل. وإن العبد الكافر إذا كان يف  مقم الساعة رب مقم الساعة
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ل إليه من السما  مالئكة سود الوجوه معهم ن ز انرطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة 
عند  مث جيي  ملك املوت حىت جيلس -مث قال:  - ،حىت جيلسوا منه مد البصر ،املسوح
فتفرق يف  -قال:  - ،يرول: اي ميتها النفس اخلبيثة اخرجي إىل سخط هللا وغضبهرمسه ف
لصو  ع السفود من ا ز فينرطع معها العروق والعصب كما تن فتخرج -قال:  - ،جسده
يجعلوها حىت أيخذوها ف ،فإذا مخذوها مل يدعوها يف يده طرفة عني ،فيأخذوها ،املبلول

ِبا  ندوايصعف ، ريح جيفة وجدت على ظهر األرضفيخرج منها كأْنَت  ،يف تلك املسوح
من املالئكة إال قالوا: ما هذا الروح اخلبيث؟ فيرولون: فالن بن  فال لمرون ِبا على م أ

ما  الدنيا حىت ينتهي ِبا إىل الس ،فالن. أبقبح ممسائه اليت كان يسمى ِبا يف الدنيا
 -: -ه وسلم هللا عليه وعلى آلصلى  - مث قرأ رسول هللا -فيستفتحون فال يفتح له. 

 - (1)﴾َياطِ اَل تُ َفتَُّح ََلُْم َمبْ َواُب السََّماِ  َواَل يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحىتَّ يَِلَج اجْلََمُل يف َسمِّ اخلِْ ﴿
: اكتبوا كتاب عبدي يف سجني يف األرض السفلى -عز وجل  –فيرول هللا  -قال: 

 – ومْنها مخرجهم ارة مخرى. ،وفيها معيدهم ،همفأين منها خلرت ،ومعيدوه إىل األرض
وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله –قال: مث قرأ رسول هللا  –. طرحاً  فتطرح روحه -قال: 

َا َخرَّ ِمَن السََّماِ  فَ َتْخَطُفهُ الطَّرْيُ َمْو هَتِْوي ِبهِ ﴿ -: - اْلرِِّيُح يف َمَكاٍن  َوَمْن ُيْشِرْك اِبهلِل َفَكأمنَّ
: من وأيتيه امللكان فيجلسانه فيروالن له ،فتعاد روحه يف جسده -قال:  - (2)﴾قٍ َسِحي
ينادي ف ها ال مدري. ،فيرول: هافيروالن له: ما دينك؟  ها ال مدري. ،فيرول: هاربك؟ 

قال:  - ،وافتحوا له اباب إىل النار ،وملبسوه من النار ،مناد من السما  افرشوا له من النار
وأيتيه رجل  ،يضيق عليه قَبه حىت ختتل  عليه مضالعهو  ،ا ومسومهافيأتيه من حره -

هذا يومك الذي   ،وقبيح الثياب ومنت الريح فيرول: مبشر ابلذي يسوؤك ،قبيح الوجه
كنت توعد. فيرول: من منت فوجهك الوجه الذي جيي  ابلشر؟ فيرول: مَّن عملك 

                                         
 .40ف، اآلي : اسورة احعر   (1)

 .31سورة احلج، اآلي :   (2)
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 .«رب ال ترم الساعة ،اخلبيث. فيرول: رب ال ترم الساعة
قررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن. وروا  أبررررررررو داود وعرررررررروا  احلبررررررررا  إىل و  ،روا  أبررررررررو بكررررررررر بررررررررن أيب شرررررررريب 

 م ادر أخرى منها "مس درك احلاكم " وص  ه احلاكم وأقر  الذ يب 
 [.159 – 156: و و كما قاال. كما يف " أحكام اجلنائو"     قال البيص احلبا و 

عن  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال: سئ  رسول هللا  عن الرباء  -137
 توضأوا ال»وسئ  عن حلوم الغنم؟ ف ال:  ،«توضأوا منها»الوضوء من حلوم اإلب ؟ ف ال: 

ن ال تصلوا يف مبارك اإلبل فإهنا م»وسئ  عن ال الة يف مبارك اإلب ؟ ف ال:  ،«منها
 .«ركةب صلوا فيها فإهنا»وسئ  عن ال الة يف مراب  الغنم؟ ف ال:  ،«الشياطني

إال عبرررررررد هللا برررررررن عبرررررررد هللا  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  أبرررررررو داود
 روا  الرتمذي وابن ماجه. و  ،وقد وث ه أمحد وغري  ،الرازي

 [.148"  أيب داودكما يف " ص يح   ،وقال البيص احلبا : ص يح

 عليه وعلى آله وسلم صلى هللا –قال: قال رسول هللا  عن الرباء بن عازب  -138
 . وقال أبو معاوي : واحشر: العبث.«واألشرة شر ،مفشوا السالم تسلموا»: -

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  البخاري رمحه هللا يف "احدب املفرد"
 [.3[ ج 1493كما يف " ال  ي   "   ،وقال البيص: احلبا : سند  حسن

 

على  كان جالسا    –أن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  ، بريدةعن  -139
 – ف  رك اجلب  ف ال رسول هللا –رضي هللا عنهم  –حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
اثبت حرا  فإنه ليس عليك إال نيب مو صديق مو » :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 .«شهيد
 ح. وقال شيخنا:  ذا حديث ص ي ،روا  أمحد

[ ذكررررررررر  يف 875كمررررررررا يف "ال رررررررر ي  " حتررررررررت رقررررررررم    ،: روا  أمحررررررررد بسررررررررند صرررررررر يحقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا و 
 البوا د.



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

57 

فأقب   –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال: خطبنا رسول هللا  ، بريدةعن  -140
عد هبما املنرب ف  ،ل فأخذمهانرو ف ،احلسن واحلسني عليهما قمي ان أمحران يعثران وي ومان

َنةٌ ﴿ :صدق هللا» مث قال: َا َمْمَواُلُكْم َوَمْواَلدُُكْم ِفت ْ مث أخذ  «رميت هذين فلم مصَب (1)﴾ِإمنَّ
 يف اخلطب .

وابرررررررن  ،واإلمررررررام أمحرررررررد ،وأخرجرررررره ابرررررررن ماجررررررره ،وقرررررررال شرررررريخنا: صررررررر يح لغرررررررري  ،النسرررررررائيروا  و  ،روا  أبررررررو داود
 . أيب شيب 

 [.1412كما يف "ص يح النسائي"    ،: ص يحقال البيص احلبا و 

فاطم  ف ال  –رضي هللا عنهما  -قال: خطب أبو بكر وعمر  ، بريدةعن  -141
ووجها منه.. فخطبها علي ف«إهنا صغرية»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - رسول هللا

 ،ابررررررن حبررررررانوأخرجرررررره النسررررررائي يف "اخل ررررررائص" وروا   ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  النسررررررائي
 واحلاكم. 
 [.3221كما يف "ص يح النسائي"    ،: ص يح اإلسناداحلبا قال البيص و 

اجلنة  مهل»قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –عن النيب  ، بريدةوعن  -142
. «ومربعون من سائر األمم ،عشرون و مائة ص : مثانون من هذه األمة

ابررررررن ماجرررررره عبررررررد إال شرررررريص  ،رحالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،حسررررررن ررررررذا حررررررديث وقررررررال شرررررريخنا:  ،روا  ابررررررن ماجرررررره
. وروا  وروا  الرتمررررذي ،هللا بررررن إسرررر اق اجلررررو ري. وقررررال أبررررو حررررامت: إنرررره شرررريص. و ررررذ  مررررن صرررريغ ال جررررريح لكنرررره م ررررابع

 أمحد واحلديث بسند أمحد ص يح رجاله رجال ال  يح 
 [.4365كما يف " ص يح ابن ماجه"    ،ص يح قال البيص احلبا و 

    

ى فلما قدمت عل ،فرأيت منه جفوة ،منقال: غووت مع علي الي ، عن بريدة  -143
رأيت وجه رسول ف ،ذكرت عليا  ف ن   ه –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –رسول هللا 

وىل ابملؤمنني من ملست م ،اي بريدة»ف ال:  ،ي غري –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –هللا 
.«من كنت مواله فعلي مواله»قلت: بلى اي رسول هللا. قال:  ،«منفسهم

                                         
 .15سورة ال غابن، اآلي :   (1)



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

58 

 ،وأخرجرررررررره البرررررررروار ،أخرجرررررررره النسررررررررائي يف "اخل ررررررررائص" ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح ،روا  أمحررررررررد
 . وابن أيب شيب 

إسررررررررناد   مررررررررن ال رررررررر اب  وقررررررررال يف حررررررررديث بريرررررررردة: [عررررررررن مجاعرررررررر 1750وذكررررررررر  احلبررررررررا  يف "ال رررررررر ي  "  
.... معلى شرط البيخني أو مسل ،ص يح
    ويف لفظ عنه  يف  –لى هللا عليه وعلى آله وسررررررلم صرررررر –قال: بعثنا رسررررررول هللا

. قال: شرركا  غريي أوبكم قال: فإما شرركوحه حاال ملا قدمنا: كيف رأي م صرر اب  صررسررري  ق
قد  –م صرررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررل –فرفعت رأسررررري وكنت رجال  مكبااب  قال: فإذا النيب 

.«من كنت وليه فعلي وليه»أمحر وجهه و و ي ول: 
 وقال شيخنا:حديث ص يح.  ،وأمحد. واللفظ له ، ائص" وابن أيب شيب روا  النسائي يف "اخل

[.1750و و يف "ال  ي  " حتت رقم  

ال  سع رج –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –أن رسول هللا  ، بريدةعن  -144
اححد ال مد الذي مل  ،إال أنت ك أ  أشهد أنك أنت هللا ال الهي ول: اللهم إ  أسأل

معطى  لرد سألت هللا ابإلسم الذي إذا سئل به»ومل يكن له كفوا  أحد. ف ال: يلد ومل يولد 
. «لرد سأل هللا ابمسه األعظم». ويف لفظ: «وإذا دعي به مجاب
 ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  أبرررررررو داود

 . ،وابن ماجه ،والرتمذي ،وروا  أمحد
  [.3926"ص يح ابن ماجه"   كما يف  ،وقال البيص احلبا : ص يح

ى عن أنه هن –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –عن رسول هللا  ، بريدة عن -145
ج  أما اللبس ان ف  لي يف السراوي  ليس عليك شيء غري . والر  ،لبس ني وعن  لسني

 ، ر عورحهن أن جيلس ابلثوب الواحد فيبثوب الواحد وال ي وشح به.واجمللساي لي يف ال
 بني الظ  و البمس. وجيلس

 وقال شيخنا: حسن.  ،روا  أبو بكر بن أيب شيب 
 [وعوا  لل اكم.2905و و يف "ال  ي  " برقم  

ميبي إذا  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: بينا رسول هللا عن بريدة   -146
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لى هللا ص -جاء رج  معه محار ف ال: اي رسول هللا اركب ف أخر الرج  ف ال رسول هللا 
ال: فأ  قد ق «منت محق بصدر دابتك مينِّ إال من جتعله يل ،ال» -عليه وعلى آله وسلم 

 جعل ه لك فركب.
 . والنسائي ،وأخرجه أبو داود ،ص يح وقال شيخنا: حديث ،روا  أمحد

وقرررررررررال يف "صررررررررر يح أيب داود":  [3918كمرررررررررا يف "املبررررررررركاة"    ،: إسرررررررررناد  صررررررررر يحقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا و 
قلررررررت: وروا  ابررررررن أيب شرررررريب  مرسررررررال  بسررررررند قرررررروي لكررررررن احلررررررافظ يف "الفرررررر ح" ي ررررررول:  [.2572 حسررررررن صرررررر يح برررررررقم 

[.397/  10ج إن له شوا د  

له.  فان رف ومل يف ح ،قال: حاصران خيرب فأخذ اللواء أبو بكر ، بريدةعن  -147
ف ال رسول  ،فرجع ومل يف ح له. وأصاب الناس يومئذ  شدة وجهد فخرج مث أخذ  من الغد

 ،ورسوله إين دافع اللوا  غداً إىل رجل حيبه هللا»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –هللا 
فلما أن أصبح  ،دا  فب نا طيب  أنفسنا أن الف ح غ «حىت يفتح له عال يرج ،وحيب هللا ورسوله

 ،ء ابللواء قام قائما   فدعاصلى الغداة مث -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
د : على م افّ هم فدعا عليا  و و أرمد ف ف  يف عينيه ودفع إليه اللواء وف ح. قال بريوالناس 

وأان فيمن حطاول هلا. 

وقرررررررررررررررررال شررررررررررررررررريخنا: حرررررررررررررررررديث صررررررررررررررررر يح. وأخرجررررررررررررررررره النسرررررررررررررررررائي يف  ،أمحررررررررررررررررردروا  
وأخررررذا مررررن الغررررد عمررررر فان رررررف  ،بكررررر ومل يفرررر ح لرررره فأخررررذ اللررررواء أبررررو :"اخل ررررائص"وفيه

 .... أصاب الناس شد و  ،ومل يف ح له
واحلسررررررني بررررررن واقررررررد فيرررررره   ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :  ررررررذا إسررررررناد صرررررر يح

[.3244[  733/ 7ج كما يف "ال  ي  "    ،كالم يسري أشار إليه احلافظ ب وله: له أو ام

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -قال: أصبح رسول هللا  ي ول: ،بريدة عن  -148
ت ؟ ما دخلت اجلنة قط إال مسع سبرتين إىل اجلنةاي بالل مب»فدعا بالال  ف ال:  -

ر فأتيت على قص ،تك ممامي. إين دخلت البارحة اجلنة فسمعت خشخشتكخشخش
من ذهب مرتفع مشر  فرلت: ملن هذا الرصر؟ قالوا: لرجل من العرب قلت: مَّن عري. 
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ا هذ ملن هذا الرصر؟ قالوا: لرجل من املسلمني من ممة حممد. قلت: فأَّن حممد ملن
: -لم صلى هللا عليه وعلى آله وس - .ف ال رسول هللا«الرصر؟ قالو: لعمر ابن اخلطاب

ف ال: اي رسول هللا ما كنت حغار عليك. قال:  «لوال غريتك اي عمر لدخلت الرصر»
 ال قال: ما أحدثت إال حوضأت وصليت ركع ني. ف «ِبا سبرتين إىل اجلنة؟»وقال لبالل: 

 .«ِبذا»: - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا - رسول هللا
. وأخرررررررررررج ابررررررررررن وروا  الرتمررررررررررذي ،وقررررررررررال شرررررررررريخنا: حررررررررررديث صرررررررررر يح ،روا  أمحررررررررررد
  .شيب  ق   عمر

كمرررررا يف "مترررررام املنررررر "   ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،: إسرررررناد  صررررر يحقرررررال البررررريص احلبرررررا و 
   111.] 

ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  ،بريدة عن  -149
قالوا:  «يف اإلنسان ستون وثالمثائة مفصل فعليه من يتصدق عن كل مفصل منها صدقة»

شي  تنحيه ال وم ،الناخعة يف املسجد تدفنها»اي رسول هللا؟ قال:  ذلك فمن الذي يطيق 
 «فركعتا الضحى جتزئ عنك ،فإن مل تردر ،عن الطريق

مررررررررد بررررررررن وقررررررررال شرررررررريخنا: حررررررررديث صرررررررر يح. وأخرجرررررررره أبررررررررو داود وحم ،روا  أمحررررررررد
 .ن ر يف "ال الة"

كمرررررررا يف "اإلرواء"   ،على شررررررررط مسرررررررلم،وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : إسرررررررناد  صررررررر يح 
 [.213/ 2ج  

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  ، بريدةعن  -150
 «عليكم ِبذه احلبة السودا  وهي الشونيز فإن فيها شفا »ي ول:

  وقال شيخنا: حديث حسن. ،روا  أمحد
بعررررررررد أن ذكررررررررر  علرررررررى شرررررررررط مسررررررررلم.  ،صرررررررر يحإسررررررررناد   :قرررررررال البرررررررريص احلبررررررررا و 

 [.54/ 2[  ج 863كما يف "ال  ي  " حتت رقم    ،شا دا  حلديث قبله
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قال: إن معاذ بن جب  ي ول: صلى أبص ابه صالة العباء ف رأ  ،بريدة عن  -151
  ب ف ال له معاذ قوال  ذلى و  ف ،  أن يفر ف ام رج  من قب (1)﴾َبِت السَّاَعةُ اْقارََ ﴿فيها 
ف ال: إ  كنت  فاع ذر إليه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فأحى الرج  النيب  ،شديدا  

: -لم صلى هللا عليه وعلى آله وس - ف ال رسول هللا ،أعم  يف خن  فخفت على املاء
. «وحنو ا من السور (2)﴾َوالشَّْمِس َوُضَحاَها﴿  صلِّ ب»

 نا: حديث حسن. وقال شيخ ،روا  أمحد
 ،اج بسرررررررررند صرررررررررر يح[وقرررررررررال أخرجررررررررره السرررررررررر 330/ 1ج [  295وذكرررررررررر  احلبرررررررررا  يف "اإلرواء" حترررررررررت رقرررررررررم  

منهرررررررا اقرتبرررررررت السررررررراع [ شررررررراذ واحملفررررررروب قررررررررأ الب ررررررررة كمرررررررا يف سرررررررائر الررررررررواايت امل  دمررررررر . قلرررررررت:  غرررررررري أن قولررررررره  ف ررررررررأ
ال  ي ني. يف ي  عن جابر بن عبد هللا والرواايت

ق عن ع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ن رسول هللا إ: قال ،عن بريدة  -152
احلسن واحلسني. 

 وقال شيخنا: حديث ص يح.  ،والنسائي ،وابن أيب شيب  ،روا  أمحد
  [.4224ص يح النسائي"  "كما يف   ،: ص يحقال البيص احلبا و 
: ي ول -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  ، بريدةعن  -153

له فعسرًا من منظر م»قال: مث سع ه ي ول:  «من منظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة»
كل يوم من منظر معسرًا له ب»قلت: سع ك اي رسول هللا ح ول:  «بكل يوم مثليه صدقة

له بكل »قال: «من منظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة»مث سع ك ح ول:  «مثله صدقة
. «ه صدقةيفله بكل يوم مثل ،فإذا حل الدين فأنظره ،الدَّين قبل من حيل ،يوم صدقة

وقرررررررد أخرجررررررره احلررررررراكم وقال:صررررررر يح علرررررررى شررررررررط البررررررريخني.  ،وقرررررررال شررررررريخنا: حرررررررديث صررررررر يح ،روا  أمحرررررررد
 وقال شيخنا إمنا  و على شرط مسلم فالبخاري مل  رج لسليمان بن بريدة. 

م يف صررررررررررر يح مسرررررررررررلم كمرررررررررررا يف حمررررررررررر ج هبررررررررررر ،رجالررررررررررره ث رررررررررررات ،: إسرررررررررررناد  صررررررررررر يحقرررررررررررال البررررررررررريص احلبرررررررررررا و 

                                         
 .1سورة ال مر، اآلي :  (1)

 .1سورة البمس، اآلي :   (2)
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 [.86"ال  ي  " 

عليه  –قال: خرجت ذات يوم حلاج  فإذا أان ابلنيب  عن بريدة احسلمي  -154
ال الة والسالم _ ميبي بني يدي فأخذ بيدي فانطل نا منبي مجيعا  فإذا حنن بني أيدينا 

متراه »: -م لصلى هللا عليه وعلى آله وس - ف ال النيب ،برج  ي لي يكثر الركو  والسجود
 وهبما و مث مجع بني يديه فجع  ي ،قلت: هللا ورسوله أعلم. فرتك يدي من يد  «يرائي

فإنه  ،داً قاصهداًي عليكم  ،عليكم هداي قاصداً  ،عليكم هداي قاصداً »يرفعهما وي ول: 
 .«من يشادِّ هذا الدين يغلبه

سرررررررن " وقرررررررال شررررررريخنا: حرررررررديث صررررررر يح. وروا  ابرررررررن أيب عاصرررررررم يف "ال ،روا  أمحرررررررد
 خم  را . 
كمررررررا يف "السررررررن "   ،رجالرررررره ث ررررررات كلهررررررم ،: إسررررررناد  صرررررر يحقررررررال البرررررريص احلبررررررا و 
[.95برقم  
 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -سعت رسول هللا ي ول:  ، بريدةعن  -155
يَ ْعَلُم ُل ْالغَْيَث وَ  ز نِإنَّ هللَا ِعنَدُه ِعْلُم ْالسَّاَعِة َويُ ﴿مخس ال يعلمهن إال هللا تعاىل: »ي ول: 

 هللَا َما يف ْاأَلْرَحاِم َوَما َتْدِري نَ ْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغداً َوَما َتْدِري نَ ْفٌس أبَِيِّ مْرٍض مَتُوُت ِإنَّ 
.(1)﴾َعِلْيٌم َخِبريٌ 

 . وأخرجه البوار ،وقال شيخنا: حديث حسن
[.3250كما يف "ص يح اجلامع"    ،ص يح :قال البيص احلبا و 

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -: جاء سلمان إىل رسول هللا قال ، بريدةعن  -156
هللا عليه وعلى  صلى -حني قدم املدين  مبائدة عليها رطب فوضعها بني يدي رسول هللا  -

 «لمان؟ما هذا اي س»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ف ال رسول هللا -آله وسلم 
جاء من فرفعها ف«رفعها فإَّن ال أنكل الصدقةا»قال:  ،قال: صدق  عليك وعلى أص ابك

                                         
 .34سورة ل مان، اآلي :   (1)
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 -ل رسول هللا ف ا ،قال:  دي  لك «ما هذا اي سلمان؟»مبثله فوضعه بني يديه ف ال  الغد
ى ههر فنظر إىل اخلامت الذي عل «ابسطوا»حص ابه:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 -ا  رسول هللا ليهود فاشرت وكان ل ،فآمن به -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
لمان وعلى أن يغرس خنال  فيعم  س ،بكذا وكذا درمها   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

النخ  إال  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: فغرس رسول هللا  ،فيها حىت يطعم
 - ومل حتم  النخل . ف ال رسول هللا ،خنل  واحدة غرسها عمر ف ملت النخ  من عامها

 قال عمر: أان غرس ها اي رسول هللا. «ما شأن هذه»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
ها. مث غرسها ف ملت من عام -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عها رسول هللا نرو ف

 ،الرتمرررررررذي يف "البرررررررمائ " وقرررررررال شررررررريخنا: حرررررررديث صررررررر يحأخرجررررررره و  ،روا  أمحرررررررد
قررررررال لرررررره سررررررلمان:  -ليرررررره وعلررررررى آلرررررره وسررررررلم صررررررلى هللا ع -وقولرررررره يف احلررررررديث أن النرررررريب 

  .«كلوا» الف املبهور أنه قال حص ابه:  «ارفعها»ف ال:  ،أهنا صدق 
كمرررررررا يف "خم  رررررررر البرررررررمائ " للرتمرررررررذي   ،: حرررررررديث حسرررررررنقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا و 
 [.18برقم  

 رأ يف ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال كان رسول هللا  ،عن بريدة -157
ة ابلبمس وض ها. وحنو ا من السور. العباء اآلخر 

 . والنسائي ،وأخرجه أمجد ،وقال شيخنا: حديث ص يح ،روا  الرتمذي
 [.998كما يف "ص يح النسائي"    ،: ص يحقال البيص احلبا و 

العهد » : -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  – قال: قال رسول هللا ،عن بريدة  -158
.«كها فرد كفرالذي بيننا وبينهم الصالة فمن تر 

علررررررى شرررررررط  ،وقررررررال شرررررريخنا: حررررررديث صرررررر يح وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن صرررررر يح غريررررررب.روا  الرتمررررررذي 
 . وأمحد ،وابن ماجه ،وأخرجه النسائي ،مسلم

 [.462كما يف "ص يح لنسائي"    ،: ص يحقال البيص احلبا و 
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ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  ،عن بريدة  -159
.«املؤمن لموت ِبَعَرِق اجلبني»

 على شرط البخاري.  ،ص يح وقال شيخنا: حديثروا  النسائي 
 [.1828 أو 1827كما يف "ص يح النسائي"    ،ص يح :قال البيص احلبا و 

إن » : -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،عن بريدة  -160
 «المحساب مهل الدنيا الذي يذهبون إليه امل

 رجاله رجال ال  يح.  ،وقال شيخنا: حديث ص يحروا  النسائي 
[. 3225كما يف "ص يح النسائي"    ،: ص يحقال البيص احلبا و 

اة ثالثة الرض»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ،عن بريدة  -161
ورجل  ،ى بهق فرضفرجل عر  احل ،فأما الذي يف اجلنة ،واثنان يف النار ،واحد يف اجلنة

.«ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار ،عر  احلق فجار يف احلكم فهو يف النار
 وقرررررال  رررررذا أصرررررح شررررريء فيررررره: يعررررري حرررررديث بريررررردة يف ال ضررررراة ثالثررررر . وقرررررال شررررريخنا: حرررررديثروا  أبرررررو داود 

 حسن. وروا  ابن ماجه والرتمذي. 
 [. 2614[ و"اإلرواء"  2344"  كما يف "ص يح ابن ماجه  ،: ص يحقال البيص احلبا و 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: إن أم  سوداء أحت رسول هللا  ، بريدةعن  -162
ورجع من بع  مغازيه ف الت إ  كنت نذرت إن ردك هللا صاحلا  أن أضرب  -وسلم 
 ،فضربت «إن كنِت فعلِت فافعلي وإن كنت مل تفعلي فال تفعلي»لدف قال: ابعندك 

ت قال: فجعل ،خ  عمرمث د ،ري  و ي حضربودخ  غ ،و ي حضرب رفدخ  أبو بك
إن الشيطان »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -دفها خلفها و ي م نع  ف ال رسول هللا 

 .«مَّن جالس هاهنا ودخل هؤال  فلما دخلت فعلت ما فعلت ،ليفرق منك اي عمر
 . وأخرجه الرتمذي ،وقال شيخنا: حديث ص يح ،روا  أمحد

[ و رررررررررررررررررررررو يف " 3690كمرررررررررررررررررررررا يف " صررررررررررررررررررررر يح الرتمرررررررررررررررررررررذي "   ،: صررررررررررررررررررررر يحقرررررررررررررررررررررال البررررررررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررررررررا و 
 .[2261ال  ي  " 

  :له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -أن رسول هللا وروا  ابن أيب عاصم يف "السن " عنه
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.«إين ألحسب الشيطان يَ ْفُرق منك اي عمر»قال:  -
 وقال شيخنا: حديث حسن. 

و ررررررو يف حررررررديث  ،وسررررررند  صرررررر يح علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،أمحررررررد وابررررررن حبررررررانوقررررررال البرررررريص احلبررررررا : أخرجرررررره 
 [.1609طوي  بلفظ: إن البيطان ليفر منك اي عمر كما يف "ال  ي  "  

  

من » :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ، بريدةعن  -163
ىل  يعد إوإن كان صادقًا مل ،قال: إين بري  من اإلسالم فإن كان كاذاًب فهو كما قال

 .«اإلسالم ساملاً 
 . وأخرجه ابن ماجه ،على شرط مسلم ،وقال شيخنا: حديث ص يح ،روا  النسائي

 [. 2576[ ويف " اإلرواء " 3781كما يف " ص يح النسائي "    ،: ص يحقال البيص احلبا و 
 من حل  فرال: إين بريٌ  من اإلس       الم ... »:وروا  أبو داود وأمحد بلفظ       » 

   بن و .فذكر 
 . ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث

من » :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ، بريدةعن  -164
 .«حل  ابألمانة فليس منا

إال الوليررررررد بررررررن ثعلبرررررر  وقررررررد وث رررررره  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،وقررررررال شرررررريخنا: حررررررديث صرررررر يح ،روا  أبررررررو داود
 ابن معني. 
 [. 94كما يف " ال  ي   "   ،جاله كلهم ث اتور  ،: ص يحقال البيص احلبا و 

 ومن خب  ب على رج  ٍل زوجت  ه مو  ،ليس من  ا من حل  ابألم  ان  ة»:وروا  أمحررد بلفظ
 . «ِملوكه فليس منا

 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: إن رسول هللا  ، عن ببري بن س يم -165
مكل  وإن هذه األايم مايم ،ال نفٌس مسلمةال يدخل اجلنة إ»خطب أايم ال بريق ف ال:  -
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 .«وشرب
وابرررررن  ،والنسرررررائي ،وأخرجررررره أمحرررررد ،علرررررى شررررررط البررررريخني ،وقرررررال شررررريخنا: حرررررديث صررررر يح ،روا  ابرررررن ماجررررره

 . أيب شيب 
يف  قررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا [. و 5009كمررررررررررا يف "صرررررررررر يح النسررررررررررائي"    ،: صرررررررررر يحقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا و 
 شرط البيخني. على ،[: إسناد  ص يح128/ 4"اإلرواء"  

 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ببري رسول هللا  عن ببري بن اخل اصي   -166
لني بني رأى رجال  ميبي يف نع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه قال: أن النيب  -

 .«اي صاحب السبتيتني الرهما»ال بور ف ال: 
 .وأخرجه ابن أيب شيب  ، يحوقال شيخنا: حديث ص ،روا  أمحد

[: روا  البخررررررررررررررررراري يف "احدب املفررررررررررررررررررد" وأبرررررررررررررررررو داود .... 760: يف " اإلرواء" قرررررررررررررررررال البررررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررررا و  
 و و كما قاال. ،وقال ص يح اإلسناد وواف ه الذ يب ،واحلاكم

وكان اسه  ، -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -موىل رسول هللا  عن ببري -167
ف ال:  -لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -ن معبد فهاجر إىل رسول هللا يف اجلا لي  زحم ب

صلى  -قال: بينما أان أماشي رسول هللا  «بل منت بشري»ف ال: زحم. قال:  «ما امسك»
ثالاث  –ثرياً لرد سبق هؤال  خرياً ك»مر ب بور املبركني ف ال:  -هللا عليه وعلى آله وسلم 

 -ل هللا مث حانت من رسو  ،«لرد مدرك هؤال  خريًا كثرياً مث مر بربور املسلمني فرال  –
اي » نظرة فإذا رج  ميبي يف ال بور عليه نعالن ف ال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

صلى هللا  -فنظر الرج  فلما عرف رسول هللا  «صاحب السبتيتني وحيك الق سبتيتيك
 خلعهما فرما هبما. -عليه وعلى آله وسلم 

وقررررررد وث رررررره  ،إال خالررررررد بررررررن سررررررري ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،وقررررررال شرررررريخنا: حررررررديث صرررررر يح ،اودروا  أبررررررو د
 . وابن ماجه واحلديث أخرجه النسائي ،النسائي

 [.1590[ و"ص يح ابن ماج " 2047كما يف "ص يح النسائي"    ،: حسنقال البيص احلبا و 
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فل يت كعبا  فجلست معه ف دثي قال: خرجت إىل الطور  عن أيب  ريرة  -168
ان فيما حدث ه فك -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن ال وراة وحدث ه عن رسول هللا 

ليه خري يوم طلعت ع»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن قلت قال رسول هللا 
 ،وفيه مات ،وفيه تيب عليه ،وفيه اهبط من اجلنة ،الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم

وما من دابة إال هي مصخية يوم اجلمعة من حني تصبح حىت تطلع  ،وفيه تروم الساعة
وفيه ساعة ال يصادفها عبد مسلم وهو  ،الشمس شفرًا من الساعة إال اجلن واإلنس

  . قال كعب: ذلك يف ك  سن  يوم. ف لت: ب  يف«يصلي يسأل هللا شيئًا إال معطاه إايه
 -سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -: صدق رسول هللا ف رأ كعب ال وراة ف ال ،ك  مجع 

ف ال: أبو  ريرة فل يت ب رة بن أيب ب رة الغفاري ف ال: من أين أقبلت ؟ ف لت: من 
ى هللا عليه صل -ف ال: لو أدرك ك قب  أن خترج إليه ما خرجت سعت رسول هللا  ،الطور

وإىل  ،ساجد: إىل املسجد احلرامال تعمل املطي إال إىل ثالثة م»ي ول:  -وعلى آله وسلم 
يبك. قال أبو  ريرة: مث ل يت عبد  «وإىل مسجد إيليا مو بيت املردس ،مسجدي هذا

ف لت:  ،جلمع اوما حدث ه به يف يوم  ،هللا بن سالم ف دث ه مبجلسي مع كعب اححبار
قال كعب: ذلك يف ك  سن  يوم. قال: قال عبد هللا بن سالم: كذب كعب. ف لت: مث 

أ كعب ال وراة ف ال: ب   ي يف ك  مجع . ف ال عبد هللا بن سالم: صدق كعب. مث قر 
: أخرب  هبا وال حظن  قال عبد هللا بن سالم: قد علمت أي  ساع   ي. قال أبو  ريرة 

 لت: . قال أبو  ريرة: فاجلمع عليب. ف ال عبد هللا بن سالم:  ي آخر ساع  يف يوم 
سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  - وقد قال رسول هللا مع اجلوكيف حكون آخر ساع  من 

 وحلك الساع  ساع  ال ي لى فيها قال عبد هللا «ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي»: -
لساً ينتظر من جلس جم»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - بن سالم: أمل ي   رسول هللا
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 ت: بلى. قال: فهو ذلك.قال أبو  ريرة ف ل «الصالة فهو يف صالة حىت يصلي
ولكررررررري ك ب ررررررره مرررررررن  ،وصررررررردر  يف ال ررررررر يح ،وقرررررررال شررررررريخنا: حرررررررديث صررررررر يح ،روا  اإلمرررررررام مالرررررررك رمحررررررره هللا

وأخرجررررره النسرررررائي وأمحرررررد يف موضرررررعني والطرررررربا  يف  –رضررررري هللا عنهمرررررا  –أجررررر  حرررررديث ب رررررر  وعبرررررد هللا برررررن سرررررالم 
 خم  را  يف ق   أيب ب رة.  " الدعاء " وليس عند  ق   ب ر  بن أيب ب رة وأخرجه احلميدي

 [.1429كما يف "ص يح النسائي"   ،: ص يحقال البيص احلبا و 

 

قال: مل يكن ينهى عن ال الة إال عند طلو  البمس فإهنا حطلع  عن بالل  -169
 بني قر  شيطان.

 وقال شيخنا: حديث ص يح.  ،روا  أمحد
 [.200[ 343/ 1ج كما يف "ال  ي  "    ،يح: إسناد  ص قال البيص احلبا و 

ليه وعلى صلى هللا ع -قال: ل يت بالال  مؤذن رسول هللا عبد هللا اهلوزا  عن  -170
لى هللا عليه ص -حبلب ف لت:اي بالل حدثي كْيف كانت نف   رسول هللا  -آله وسلم 

 بعثه هللاكنت أان الذي أل ذلك منه منذ   ،قال: ما كان له شيء؟  -وعلى آله وسلم 
ان مسلما وكان إذا أات  اإلنس ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - حىت حويف رسول هللا

حىت اعرتضي رج   ،أكسو  وأطعمهففرآ  عاراي  أيمر  فأنطلق فأس  رب فأشرتي له الربدة 
فلما  ،من املبركني قال: اي بالل إن عندي سع  فال حس  ر  من أحد إاّل مي ففعلت

فإذا املبرك قد أقب  يف ع اب  من  ،ات يوم حوضأت مث قمت حؤذن ابل الةأن كان ذ
وقال  ،ظاف جهمي وقال ل قوال غلي ،ايلبا قلت:  فلما أن رآ  قال: اي حببي ؟ ،ال جار

فآخذك  قال: إمنا بينك وبينه أربع ،ريبقل: أحدري كم بينك وبني البهر ؟ قال: قلت: 
نفس أكما كنت قب  ذلك. فأخذ يف نفسي ما أيخذ يف ابلذي عليك فأردك حرعى الغنم  

إىل أ له  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -الناس حىت إذا صليت الع م  رجع رسول هللا 
رسول هللا أبيب أنت وأمي إن املبرك الذي كنت أحدين منه اي فاس أذنت فأذن ل. قلت: 

 إىل فاض ي فأذن ل أن آب ق   قال ل كذا وكذا وليس عندك ما ح ضي عي وال عندي و و
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 عليه وعلى صلى هللا -بع   ؤالء اححياء الذين قد أسلموا حىت يرزق هللا حعاىل رسوله 
. فخرجت حىت إذا أحيت م -آله وسلم  ايب ونعلي ل فجعلت سيفي وجر نرو ما ي ضي ع يّ 

سعى يو ي عند رأسي حىت إذا انبق عمود ال بح احول أردت أن أنطلق فإذا إنسان 
حىت أحي ه  فأنطل ت -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -يدعو اي بالل أجب رسول هللا 

لى هللا عليه ص - فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أمحاهلن. فاس أذنت ف ال ل رسول هللا
خات ممل تر الركائب املنا»مث قال:  «مبشر فرد جا  هللا برضائك»: -وعلى آله وسلم 

مهداهن  فإن عليهن كسوة وطعاما ،إن لك رقاِبن وما عليهن»ف ال:  ،ىف لت: بل «األربع
ت إىل املسجد مث انطل  ،. ففعلت فذكر احلديث«فأقبضهن ومقضي دينك ،إيل عظيم فدك
 ،ت عليهفسلم ،قاعد يف املسجد -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فإذا رسول هللا 

 -  حعاىل ك  شيء كان على رسول هللاقلت: قد قضى هللا «َلَك ؟ِقب َ  ما فعل ما»ف ال: 
قلت نعم: قال:  «َمَفِضَل َشي  ؟»قال:  ،فلم يب ى شيء ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

فلما صلى  «منه ترحين منظر من ترحين منه فإين لست بداخل على محد من مهلي حىت»
َلَك الذي ِقب َ  فعل ما»الع م  دعا  ف ال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -فبات رسول هللا  ،قال: قلت:  و معي مل أيحنا أحدٌ  «؟
ما فعل »يف املسجد. وقص احلديث حىت إذا صلى الع م  يعي من الغد دعا  قال:  -

أن  ا من فكرب ومحد هللا شفقال: قلت: قد أراحك هللا منه اي رسول هللا.  «َلَك ؟الذي ِقب َ 
رأة  حىت إذا ام ،مث احبع ه حىت إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة   ،يدركه املوت وعند  ذلك

 .«أحى مبي ه فهذا الذي سأل ي عنه
م      ا يرض      ي »ويف روايرررررر  مبعنررررررا  وفيرررررره قررررررال عنررررررد قولرررررره:  ،وقررررررال شرررررريخنا: حررررررديث حسررررررن ،روا  أبررررررو داود

 . «فاغتمزهتا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عين فسكَت عين رسول هللا 

 [.262/ 2ج [ 3055كما يف "ص يح أيب داود"   ،: ص يح اإلسنادقال البيص احلبا و 
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عن عل م  بن وقا  الليثي أن بالل بن احلارث املو  قال له: إ  رأي ك حدخ   -171
لى هللا ص -ر م به فإ  سعت رسول هللا ضعلى  ؤالء احمراء وحغبا م فانظر ماذا حتا

ب إن الرجل ليتكلم ابلكلمة من اخلري ما يعلم مبلغها يكت»ي ول:  -عليه وعلى آله وسلم 
هللا له رضوانه إىل يوم يلراه وإن الرجل ليتكلم ابلكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب 

 ملا ينهوكان عل م  ي ول: رب حديث قد حال بيي وب «هللا عليه ِبا سخطه إىل يوم يلراه
 من بالل. سعت

 ،علررررررررى شرررررررررط البررررررررريخني ،صررررررررر يح وقرررررررررال شرررررررريخنا: حررررررررديث ،روا  عبررررررررد هللا بررررررررن ابرررررررررن املبررررررررارك يف "الو ررررررررد"
  .كبري" والبيه ي يف "الكربى"وأخرجه من طري ه البغوي يف "شر  السن " والطربا  يف "ال

 [ وعوا  إىل مالك وبع  أ   السنن.888ح احلديث البيص احلبا  يف "ال  ي  "  وص 

 

صلى هللا عليه  -قال: نذر رج  على عهد النيب  بن الض اك  ثبتعن  -172
 -ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -أن ين ر إبال  ببوان  فأحى النيب  –وعلى آله وسلم 

هل  »: -لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -ف ال: إ  نذرت أن أحنر إبال ببوان  ف ال النيب 
يادهم هل كان فيها عيد من مع»قالوا: ال. قال:  «من مواثن اجلاهلية يعبد ؟ كان فيها وثن

 وفا  مو  بنذرك فأنه ال»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قالوا: ال. قال النيب «؟
 .«وال فيما ال لملك ابن آدم ،لنذر يف معصية هللا

 على شرط البيخني.  ،وقال شيخنا: حديث ص يح ،روا  أبو داود
 [.3313كما يف "ص يح أيب داود"   ،: ص يحقال البيص احلبا و 
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مر فان هبنا ا فن بنا قدوران ف وقال: أصبنا غنما  للعدُ  ، بن احلكم عن ثعلب  -173
إن النهبة » فأمر هبا فأكفئت مث قال: ،ابل دور -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 
 .«ال حتل

و ررررررو مررررررن اححاديررررررث الرررررريت الرررررروم الرررررردار  ،وأخرجرررررره احلرررررراكم ،وقررررررال شرررررريخنا: حررررررديث حسررررررن ،هروا  ابررررررن ماجرررررر
 قطي البخاري ومسلما أن  رجا ا. 

[ و ررررررررررررررررررررو يف 4009كمررررررررررررررررررررا يف "صرررررررررررررررررررر يح ابررررررررررررررررررررن ماجرررررررررررررررررررره"   ،: صرررررررررررررررررررر يحقررررررررررررررررررررال البرررررررررررررررررررريص احلبررررررررررررررررررررا و 
 [.1673"ال  ي  " 

 

م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -: وكان ثوابن موىل رسول هللا  ،عن ثوابن  -174
سأل من تكفل يل من ال ي»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا -

 فكان ال يسأل أحدا  شيئا. ،ف ال ثوابن: أان «الناس شيئاً فأتكفل له ابجلنة
 . وابن ماجه ،وأخرجه النسائي ،يخنيعلى شرط الب ،وقال شيخنا: حديث ص يح ،روا  أبو داود

 [.1864[ و"ص يح ابن ماجه" 2589كما يف "ص يح النسائي"   ،: ص يحقال البيص احلبا و 

َلَمنَّ أَلعْ »قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب  عن ، عن ثوابن -175
عز  –ها هللا لفيجع ،مقوامًا من مميت أيتون يوم الريامة حبسنات ممثال جبال هتامة بيضاً 

قال ثوابن: اي رسول هللا صفهم لنا جلهم لنا أن ال نكون منهم وحنن  «هباً  منثورا –وجل 
نهم كول ،ومن جلدتكم وأيخذون من الليل كما أتخذون ،مما إهنم إخوانكم»قال:  ،ال نعلم

 .«نتهكوهامقوام إذا خلوا ِبحارم هللا ا
 وقال شيخنا: حديث حسن.  ،روا  ابن ماجه

 [.505[ ويف "ال  ي  " 4321كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،: ص يحالبيص احلبا  قالو 
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ا إن هذ»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن ثوابن  -176
. «ا لهفإن قام من الليل و إالَّ كانت ،السهر جهد وثرل. فإذا موتر محدكم فلريكع ركعتني

 .-يعي قول بع  الرواة:  ذا السفر  -وأان أقول السهر.  ،وي ال:  ذا السفر
وأخرجرررررره الرررررردارقطي وفيرررررره:  ،وقررررررال شرررررريخنا: حررررررديث حسررررررن ،روا  اإلمررررررام عبررررررد هللا بررررررن عبررررررد الرررررررمحن الرررررردارمي

      .«إن السفر جهد»

[: إسرررررررررناد  1286[ وقرررررررررال يف حعلي ررررررررره علرررررررررى "املبررررررررركاة" 1993وذكرررررررررر  البررررررررريص احلبرررررررررا  يف "ال ررررررررر ي  " 
 ص يح.

ن م»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا أن رسول  ، عن ثوابن -177
 .«اً يف وجههس مسألة وهو عنها َغينٌّ كانت شينسأل النا

 . وأخرجه أمحد ،وقال شيخنا: حديث ص يح ،روا  الدارمي
 [.791كما يف "الرتغيب والرت يب"   ،: ص يحقال البيص احلبا و 

من » :-وعلى آله وسلم  صلى هللا عليه - قال: قال رسول هللا ، عن ثوابن -178
.«مات وهو بريٌ  من الكَب والغلول والدين دخل اجلنة

  ن زالك» «الكَب»مبعنا  وفيه بدل  ويف رواي». 
  من فارق الروح اجلسد ....» حمحد: ويف رواي».  

ابررررررررن أخرجرررررررره و  ،علررررررررى شرررررررررط البرررررررريخني ،حررررررررديث سررررررررعيد صرررررررر يح م  رررررررر  وقررررررررال شرررررررريخنا: ،روا  الرتمررررررررذي
  والدارمي. ،ماجه

[ و ررررررررررررو يف "ال رررررررررررر ي  " 2442كمررررررررررررا يف "صرررررررررررر يح ابررررررررررررن ماجرررررررررررره    ،: صرررررررررررر يحقررررررررررررال البرررررررررررريص احلبررررررررررررا و 
 .«ن زالك»[ وفيه أن أمحد صوب لفظ  2785 

ر احلاجم مفط»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ، عن ثوابن -179
 .«واحملجوم

 . بن أوس من حديث شداد ولل ديث شا د ،وقال شيخنا: حديث حسن ،روا  أبو داود
[ وذكررررررر  عررررررن عررررررردة مررررررن ال رررررر اب  ومررررررنهم ثررررررروابن 931كمررررررا يف "اإلرواء"   ،: صررررررر يحقررررررال البرررررريص احلبررررررا و 

. 
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سري   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: بعث رسول هللا  ، عن ثوابن -180
أمر م أن  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فأصاهبم الربد فلما قدموا على رسول هللا 

 ى الع ائب وال ساخني.س وا علمي
ولكرررررررن راشرررررررد برررررررن  ،وقرررررررال شررررررريخنا: و  رررررررذا احلرررررررديث إذا نظررررررررت يف سرررررررند  وجررررررردهتم ث رررررررات ،روا  أبرررررررو داود

قالررررررره أبرررررررو حرررررررامت وإبررررررررا يم احلرررررررريب وقرررررررال اخلرررررررالل عرررررررن أمحرررررررد: ال ينبغررررررري أن يكرررررررون سرررررررع  ،سررررررعد مل يسرررررررمع مرررررررن ثررررررروابن
واملثبررررت  ،بخرررراري الكبررررري" فررررإذا  ررررو يثبررررت ساعررررهوبعررررد  ررررذا اطلعنررررا علررررى "اتريررررص ال ،منه.ا ررررر. مررررن "هتررررذيب ال هررررذيب"

 م دم على النايف. 
 [.146كما يف "ص يح أيب داود"   ،: ص يحقال البيص احلبا و 

ليه وعلى ع هللا صلى -هللا  رسول أنب  ،حدثه الدرداء أاب أنب  طل   بن معدانعن  -181
وعلى آله وسلم  يهعل هللا صلى -هللا  رسول موىل ثوابن فل يت ،فأفطر قاء  -وسلم  آله
يه وعلى عل هللا صلى -هللا  رسول أن حدثي الدرداء أاب إن ف لت ،دمبق مسجد يف -

 وضوء . له صببت وأان ،صدق قال ،فأفطر قاء آله وسلم
وروا  الرتمررررررذي ولفظرررررره: قرررررراء فررررررأفطر ف وضررررررأ. ولفضرررررر   ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أبررررررو داود

 [. 288ف  اححوذي"    ف وضأ غري حمفوه . كما يف "حت
 [ وغري .87ص يح. كما يف "ص يح الرتمذي"   وقال البيص احلبا :

 

ال  ،قال: رأيت رجال  ي در الناس عن رأيه ، ،عن أيب جريّ  جابر بن سليم -182
ه وعلى صلى هللا علي - ي ول شيئا  إال صدروا عنه قلت: من  ذا ؟ قالوا:  ذا رسول هللا

إن ال ترل عليك السالم ف». قلت: عليك السالم اي رسول هللا مرحني قال: -ه وسلم آل
مَّن »قال: قلت: أنت رسول هللا ؟ قال:  «قل: السالم عليك ،عليك السالم حتية املوتى

كشفه عنك وإن مصابك عام سنة فدعوته (1)رسول هللا الذي إذا مصابك ضٌر فدعوته
. قال: «فالة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك وإذا كنت أبرض قفر مو ،منبتها لك

                                         
 فهو الذي يكبف الضر. ،دعوحه... اخل (( يعود إىل هللا »الضمري يف   (1)
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ا  وال بعريا  وال ُحربا  وال عبد . قال: فما سببت بعد «ال تسَّبََّّ محداً »قلت: أعهد إلب قال: 
وال حتررنَّ شيئًا من املعرو  ومن ُتكلم مخاك ومنت منبسٌط إليه وجُهك إن »قال:  ،شاات  

 فإىل الكعبني. وإايك ،فإن مبيت ،لساقذلك من املعرو . وارفع إزارك إىل نص  ا
ك ِبا يعوإ ،وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة لم ن هللا ال حيب املخيلة. ومن امرم شتمك وعريَّ

 .«فيك فال تعريه ِبا تعلم فيه فإمنا وابل ذلك عليه
مررررررد بررررررن وأخرجرررررره حم ،ويرح رررررري إىل ال رررررر   يعرررررري ابمل ابعررررررات ،وقررررررال شرررررريخنا يف سررررررند : حسررررررن ،روا  أبررررررو داود

  وأمحد. ،والرتمذي ،ن ر املروزي يف "ال الة"
[ وقرررررررررررال يف "صررررررررررر يح الرتمرررررررررررذي" 393/ 3ج [  1403 " للبررررررررررريص احلبرررررررررررا  بررررررررررررقم   و رررررررررررو يف "ال ررررررررررر ي

 [: ص يح.2722و  2721 

 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  عن جابر بن سرة  -183
فأ دي له طعام فيه ثوم  إىل أيب أيوب  أصاب مث بعث بفضله أ دي له الطعامإذا 

صلى هللا عليه وعلى  -أيوب ومل ين  منه شيئا فلم ير أبو أيوب أثر النيب  أيب فبعث به إىل
فسأله عن  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -يف الطعام فأحى به رسول هللا  -آله وسلم 

 . قال: ف ال أبو أيوب: وأان أكر  ما حكر  .«هه من مجل رحيإين إمنا تركت»ذلك ف ال: 
عبرررررررردهللا بررررررررن  وقررررررررال شرررررررريخنا: حررررررررديث حسررررررررن. وروا  ،روا  عبررررررررد هللا بررررررررن أمحررررررررد رمحرررررررره هللا يف "زائررررررررد املسررررررررند"

حبعررررث إل مررررا ال أتكرررر  ؟ ف ررررال:  اأن أاب أيرررروب قررررال للنرررريب: ملرررر سرررراك بررررن حرررررب برررره ويف آخررررر : أمحررررد أيضررررا  بسررررند  إىل
 . «إنه أيتيين امللك»

واحلرررررديث أخرجررررره اإلمرررررام مسرررررلم مرررررن طريرررررق سررررراك برررررن حررررررب عرررررن  ،[2511و رررررو خمررررررج يف "اإلرواء"  قلرررررت:
 جابر بن سرة عن أيب أيوب به.

وقال محاد بن سلم  يف رواي ه:  ،قال: مات بغ  عند رج  ، جابر بن سرة -184
عم يه قال: فو يس ف  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -انق  عند رج . فأات رسول هللا 

ما لك »ا: قال ل احبه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -جابر بن سرة أن رسول هللا 
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 .«فأذهب فكلها»قال: ال. قال:  «يغنيك عنها ؟ما 
وقرررررررال شررررررريخنا:  ،وأبرررررررو يعلرررررررى ،روا  أمحررررررردو وقال: ال رررررررواب انقررررررر . روا  عبرررررررد هللا برررررررن أمحرررررررد يف "زائرررررررد املسرررررررند"

 حديث حسن. قلت: انظر ما بعد .
 عن جابر بن سرة   حيب داود: ويف رواي   ومعه أ له وولد  ،ل احلرةنرررررررررررررررو أن رجال، 

 ،فمرضت ،فلم جيد صاحبها ،ف ال رج : إن انق  ل ضلت فإن وجدهتا فأمسكها فوجد ا
. ف الت: اخلسررررها حىت ن دد شرررر مها وحلمها و  كلها ،ف الت امرأحه: احنر ا فأىب فنف ت

هل » ال: فأات  فسرررأله ف - عليه وعلى آله وسرررلم صرررلى هللا -ف ال: حىت أسرررأل رسرررول هللا 
ف ال:  ،قال: فجاء صرررررررررراحبها فأخرب  اخلرب «فكلوها»قال: ال. قال:  «عندك غىًن يغنيك ؟

  ال كنت حنرهتا ؟ قال: اس  ييت منك.
 وأخرجه البوار بن و .  ،على شرط مسلم ،وقال شيخنا: حديث حسن

 [.2ج [ 3816يف "ص يح أيب داود"  كما   ،: حسن اإلسنادقال البيص احلبا و 

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -قال: دخلت على النيب  ، عن جابر بن سرة -185
 أحد الرواة: على يسار . ،يف بي ه فرأي ه م كئا  على وسادة. زاد ابن اجلرا  -

: حرررررديث وقرررررال: روا  إسررررر اق برررررن من رررررور عرررررن إسررررررائي  أيضرررررا : علرررررى يسرررررار . وقرررررال شررررريخنا ،روا  أبرررررو داود
ال ف ُهمرررررا مرررررن  رررررو أرجرررررح منهمرررررا ،حسرررررن  ،ولفرررررظ:   علرررررى يسرررررار  [ قرررررد زاد رررررا وكيرررررع وإسررررر اق برررررن من رررررور فلينظرررررر أ خ 

وإال قُب ل ررررررت. وروا  الرتمررررررذي وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن غريررررررب. وروى غررررررري واحررررررد  ررررررذا احلررررررديث عررررررن إسرررررررائي  عررررررن 
م كئررررررا علررررررى وسررررررادة. ومل  -لرررررره وسررررررلم صرررررلى هللا عليرررررره وعلررررررى آ -سررررراك عررررررن جررررررابر بررررررن سرررررررة قررررررال: رأيررررررت رسررررررول هللا 

ولرررريس فيرررره   علررررى يسررررار  [ وقررررال:  ررررذا حررررديث  ،يررررذكروا   علررررى يسررررار  [ مث سرررراقه مررررن طريررررق وكيررررع عررررن إسرررررائي  برررره
 ص يح. 
 [.529/ 2[ ج 4143كما يف "ص يح أيب داود"    ،حديث ص يح :قال البيص احلبا و 

ان ك  -لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -أن رسول هللا  جابر بن سرة عن  -186
 ي رأ يف الظهر والع ر: ) ابلسماء ذات الربوج ( و ) والسماء والطارق ( وشبه هما. 

 ،وقررررررال: حررررررديث جررررررابر بررررررن سرررررررة حررررررديث حسررررررن صرررررر يح. وقررررررال شرررررريخنا: حررررررديث حسررررررن ،روا  الرتمررررررذي
 . وأخرجه أبو داود ،على شرط مسلم

 [.805 كما يف "ص يح أيب داود"  ،: حسن ص يحقال البيص احلبا و 
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صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: دخلت على النيب  ، جابر بن طارقعن  -187
و الدابء  ذا ال ر   »ف لت: إي شيء  ذا ؟ ف ال:  ،يف بي ه وعند   ذ  الدابء -وسلم 

 .«نكثر به طعامنا
حكررررريم برررررن جرررررابر برررررن طرررررارق إال  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،وقرررررال شررررريخنا: حرررررديث صررررر يح ،روا  ابرررررن ماجررررره

 . وأخرجه أمحد ،كما يف "هتذيب ال هذيب"  ،وابن سعد ،والنسائي ،وقد وث ه ابن معني ،بن عوف احمحسي
 [.2400[ و "ال  ي  " 3367كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،: ص يحقال البيص احلبا و 

 

 حيل  ال»:  -وعلى آله وسلم صلى هللا عليه  - قال: رسول هللا ،جابر عن  -188
ولو على سواك مخضر إال تبوم مرعده من النار مو  ،محد عند منَبي هذا على لمني آمثة

 .«وجبت له النار
 ،والنسرررررررررائي ،ومالرررررررررك ،وأبرررررررررو يعلرررررررررى ،وروا  ابرررررررررن ماجررررررررره ،وقرررررررررال شررررررررريخنا: حرررررررررديث صررررررررر يح ،روا  أبرررررررررو داود

 . واحلاكم
 [.8ج [ 2697[ و" اإلرواء" 3246"  داود أيبكما يف "ص يح   ،: ص يحقال البيص احلبا و 

صلى  -أنه قال: ملا أفاء هللا على رسوله خيرب فأقر م رسول هللا  ، عن جابر -189
خرصها كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد هللا بن رواح  ف  -هللا عليه وعلى آله وسلم 

عليهم. 

زعرررررم أن اليهرررررود ملّرررررا خرررررري م ابرررررن رواحررررر  أنررررره خرصرررررها ابرررررن رواحررررر  أربعرررررني ألرررررف وْسرررررق و   ل     ه: ويف رواي     ة
 .ذوا ال مر وعليهم عبرون ألف وسق اخ

 وقال شيخنا: حديث حسن.  ،روا  أبو داود
 [.3414كما يف "ص يح أيب داود"    ،: ص يح مبا بعد قال البيص احلبا و 

ن عصلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سأل رج  رسول هللا  ، عن جابر -190
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ني  والع ر ح ،ف لى الظهر حني زاغت البمس ،«صلِّ معي»؟ ف ال:  مواقيت ال الة
قال:  ،والعباء حني غاب البفق ،واملغرب حني غابت البمس ،كان يفء ك  شيء مثله

املغرب  ،والع ر حني كان يفء اإلنسان مثليه ،مث صلى الظهر حني كان يفء اإلنسان مثله
ى إىل ثلث حلارث: مث قال: يف العباء: أر حني كان قبي  غيبوب  البفق. قال عبد هللا بن ا

 اللي .
 وقال شيخنا: حديث حسن.  ،روا  النسائي

 [.503كما يف "ص يح النسائي"   ،: ص يحقال البيص احلبا و 

يعلمه  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن جربي  أحى النيب  ، عن جابر -191
خلفه والناس  -يه وعلى آله وسلم صلى هللا عل -مواقيت ال الة ف  دم جربي  ورسول هللا 

 ،مسف لى الظهر حني زالت الب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -خلف رسول هللا 
صلى هللا  -وأات  حني كان الظ  مث  شخ ه ف نع كما صنع ف  دم جربي  ورسول هللا 

له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -خلفه والناس خلف رسول هللا  -عليه وعلى آله وسلم 
صلى هللا عليه  - دم جربي  ورسول هللا مث أات  حني وجبت البمس ف  ،الع رف لى  -

 - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -خلفه والناس خلف رسول هللا  -وعلى آله وسلم 
هللا عليه وعلى  صلى -مث أات  حني غاب البفق ف  دم جربي  ورسول هللا  ،املغرب ف  

ف لى  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -سول هللا خلفه والناس خلف ر  -آله وسلم 
ه وعلى آله صلى هللا علي -مث أات  حني انبق الفجر ف  دم جربي  ورسول هللا  ،العباء
 ، لى الغداةف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -خلفه والناس خلف رسول هللا  -وسلم 

ف لى  ث  ما صنع ابحمسمث أات  اليوم الثا  حني كان ه  الرج  مث  شخ ه ف نع م
 ،مث أات  حني كان ه  الرج  مث  شخ يه ف نع كما صنع ابحمس ف لى الع ر ،الظهر

 قمنا مث مننا فنمنا مث ،غربمث أات  حني وجبت البمس ف نع كما صنع ابحمس ف لى امل
أصبح و مث أات  حني ام د الفجر و  ،مث قمنا فأات  ف نع كما صنع ابحمس ف لى العباء

 احني  مث قال: ما بيي ،وم ابدي  مب بك  ف نع كما صنع ابحمس ف لى الغداةالنج
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 ال الحني وقت.
وقرررررررال شررررررريخنا: حرررررررديث حسرررررررن. وروا  بسرررررررند آخرررررررر وقرررررررال شررررررريخنا: حرررررررديث صررررررر يح. وروا   ،روا  النسرررررررائي

 : أصرررررح شررررريء يف املواقيرررررت حرررررديث جرررررابر عرررررن النررررريب-يعررررري البخررررراري  –الرتمرررررذي وقرررررال: حسرررررن غريرررررب. قرررررال حممرررررد 
 . وروا  أمحد بسند ص يح. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

 [.270/ 1ج [ 250كما يف "اإلرواء"   ،: ص يحقال البيص احلبا و 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -نغووا مع رسول هللا  قال: كنا عن جابر  -192
 .فن يب من آني  املبركني و أس ي هم فنس م ع هبا فال يعيب ذلك عليهم

وقرررررررد  ،إاّل بررررررررد برررررررن سرررررررنان ،رجالررررررره رجرررررررال ال رررررر يح ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حررررررديث صررررررر يح ،أبررررررو داودروا  
 وث ه ابن معني وغري . 

 [.2ج [ 3838كما يف "ص يح أيب داود"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

أنه قال ُرمي يوم اححواب سعد بن معاذ ف طعوا أك له أو أجبله  ، عن جابر -193
فه نرو رتكه فابلنار فان فخت يد  ف - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -ف سمه رسول هللا 

الدم ف سمه أخرى فان فخت يد  فلمبا رأى ذلك قال: اللهم ال خترج نفسي حىت ح ر 
معاذ.  د بنلوا على حكم سعنرو طرة حىت فاس مسك عرقه فما قطر ق ،ي قريظ عيي من ب

ف ال رسول  ،موناملسليس عني هبم  ،نساء م فأرس  إليه ف كم أن ي    رجاهلم وحس  ي  
ربع مائ  فلمبا . وكانوا أ«مصبَت حكم هللا فيهم»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

 فر  من ق لهم انف ق عرقه فمات.
 . وأخرجه أمحد ،على شرط مسلم ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  الرتمذي

 .29[ يف السرية ابب 1582رتمذي" كما يف "ص يح ال  ،وقال البيص احلبا : ص يح

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا ، عن جابر بن عبد هللا -194
 .«ما مسكر كثريه فرليله حرام»: -

إال داود بررررررررن بكررررررررر و ررررررررو  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن ،روا  أبررررررررو داود
 ابن حبان وسند  ص يح فاحلمد هلل. أخرجه و  ،وابن ماجه ،وأخرجه الرتمذي ،حسن احلديث

/ 8ج [ و"اإلرواء" 3456كمررررررررررا يف "صرررررررررر يح ابررررررررررن ماجرررررررررره"   ،حسررررررررررن صرررررررررر يح وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا : 
43.] 
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ن عصلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سألت رسول هللا  ،عن جابر  -195
 .«وجيعل فيه كبش إذا صاده احملرم ،هو صيد»الضبع ف ال: 

ال البررررررريص: صررررررر يح. وأخرجررررررره الرتمرررررررذي والنسرررررررائي وابرررررررن ماجررررررره والررررررردارمي وأمحرررررررد وأبرررررررو وقررررررر ،روا  أبرررررررو داود
 يعلى وقال شيخنا: و و بسند الرتمذي على شرط مسلم. 

 .[2836كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

مبك   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: مكث رسول هللا  ،عن جابر  -196
من يؤويين من »  ويف املواسم مب: ي ول:  نب  الناس يف منازهلم بعكا  و عبر سنني ي بع

ر كذا حىت إن الرج  ليخرج من اليمن أو من مض «ينصرين حىت مُبَ لَّغ رسالة ري وله اجلنة
ون احذر غالم قري  ال يف ننك وميبي بني رحاهلم و م يبري في ولون: قومه فيأحيه  ،قال

ج الرج  منا فيؤمن به فيخر  ،هللا إليه من يثرب فآوينا  وصدقنا إليه ابحصابع حىت بعثنا 
فين لب إىل أ له فيسلمون  سالمه حىت مل يب ى دار من دور احن ار إال  ،وي رئه ال رآن

ك رسول هللا رت مث أمتروا مجيعا ف لنا: حىت مىت ن ،وفيها ر ط من املسلمني يظهرون اإلسالم
ون يطرد يف جبال مك  و اف ؟ فرح  إليه منا سبع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

ج  ورجلني   من ر فواعدان  شعب الع ب  فاج معنا عندرجال حىت قدموا إليه يف املوسم 
اعة يف النشاط تبايعوين على السمع والط»حىت حوافينا ف لنا: اي رسول هللا نبايعك ؟ قال: 

ومن ترولوا  ،عرو  والنهي عن املنكروعلى األمر ابمل ،والكسل والنفرة يف العسر واليسر
كم ِما وعلى من تنصروين فتمنعوين إذا قدمت علي ،يف هللا ال ختافوا يف هللا لومه الئم

خذ بيد  قال: ف منا إليه فبايعنا  وأ ،«متنعون منه منفسكم ومزواجكم ومبنا كم ولكم اجلنة
  إال مل نضرب أكباد اإلب ال: رويدا اي أ   يثرب فإان و و من أصغر م ف ةأسعد بن زرار 

وم مفارق  إخراجه الي وأنب  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وحنن نعلم أنه رسول هللا 
ركم ذلك وأج لىعفإما أن م قوم ح ربون  ،ضبُكم السيوفالعرب كاف  وق   خياركم وأن حر ع  

 ،م عند هللاكختافون من أنفسكم جبين  فبينوا ذلك فهو عذر ل قومٌ  وإما أن م ،على هللا
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ال: ف منا إليه ق ،وال نسلبها أبدا   ،د   ذ  البيع  أبدا  وا: أمط عنا اي أسعد فو هللا ال نقال
 فبايعنا  فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك اجلن .

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد
 – 93/ 1ج [ 63كمرررررررا يف "ال ررررررر ي  "   ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،إسرررررررناد  صررررررر يح وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : 

94 .] 
  عن جابر  ويف رواي :صررررررررررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررررررررررلم  -ل ي النيب  ملا قال- 

  .«ةلكم اجلن»قالوا: فمالنا ؟ قال:  «تؤوين ومتنعوين ؟»الن باء من احن ار قال هلم: 
 روا  أبو يعلى والبوار وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.

صلى هللا عليه وعلى آله  -ل هللا قال: كان رسو  ،عن جابر بن عبد هللا -197
ريشاً مال رجل حيملين إىل قومه فأن ق»يعر  نفسه على الناس ابملوقف ف ال:  -وسلم 

 .«قد منعوين من مبلِّغ كالم ري
وأخرجررررررره الرتمرررررررذي وأمحررررررررد  ،علرررررررى شررررررررط البخررررررراري ،صرررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أبرررررررو داود

 أفعال العباد" وقال الرتمذي:  ذا حديث حسن ص يح غريب. وابن ماج  والدارمي والبخاري يف "خلق 
 [.200كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 يعر   –صرررررررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررررررلم  -قال: كان النيب  ،ويف رواي : عن جابر
وين اً قد منعفأن قريش    ،هل من رجل حيملين إىل قومه»نفسرررره على الناس ابملوقف في ول: 

  ف ال الرج «من منت؟»ف ال:  ،فأات  رجٌ  من مهدان «-عز وجل  –من مبلغ كالم ري 
 :  ،قال: نعم. مث إنب الرج  خبي أن  فر  قومه «فهل عند قومك منعه؟»: من مهدان. قال 
مث آحيك من  ،ف ال: آحيهم فأخرب م –صررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررلم  -فأحى رسررررررول هللا 
 وجاء وفد احن ار يف رجب. ،فانطلق «نعم» عام قاب . قال:
وقرررررررد  ،إال عثمررررررران برررررررن مغررررررررية ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أمحرررررررد

 كما يف "هتذيب ال هذيب".  ،وث ه أمحد وابن معني وغريمها

أص ابه  على -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال خرج رسول هللا  وعنه   -198
 صلى الناس ورقدوا ومنتم تنتظروهنا مما إنكم يف»ين ظرون العباء ف ال:  ذات ليل  و م
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لوال ضع  الضعي  وكََب الكبري ألخرت هذه الصالة » قال: مث ،«انتظرمتوهاصالة ما 
 .«إىل شطر الليل

ررررو رسررررول هللا  لرررره  ويف روايةةةة روا  أبررررو يعلررررى  بررررا  حررررىت جي -صررررلى هللا عليرررره وعلررررى آلرررره وسررررلم  -جهب
 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،وروا  أمحد ،فذكر  مبعنا    أو بلغ ذلك مث خرج إلينا....ان  ف اللي

 [ بعررررررررد أن ذكررررررررر سررررررررند اإلمررررررررام أمحررررررررد قررررررررال: 2368[ 484/ 5ج وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا  يف "ال رررررررر ي  " 
 على شرط مسلم. ، ذا إسناد ص يح

صلى هللا  -يبب ن أمر  فأحيُت هبا المثقال: أمر أيب خبويرة ف نعت  ، عن جابر -199
ك اي جابر ؟ ماذا مع»له قال: ف ال ل: نرو قال: فأحي ه و و يف م -عليه وعلى آله وسلم 

صلى هللا  -قال: فأحيت أيب  ف ال ل:    رأيت رسول هللا  ،قال: قلت: ال «احلم ذي ؟
 سع ه ي ول شيئا ؟ قال: قلت: نعم. (1)؟ قلت: نعم. قال: فهال  -عليه وعلى آله وسلم 

آله  صلى هللا عليه وعلى -قال: لع ب رسول هللا  «ما معك اي جابر محلم ذي ؟»قال ل: 
  م أمر هبا فُبويت مث أمر  ،أن يكون اش هى فأمر بباة لنا داجن فُذحبت -وسلم 

 «اي جابر ؟ ماذا معك»ف ال ل:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب فأحيت هبا 
 .« األنصار عنا خرياً والسيما عبد هللا بن حرام وسعد بن عبادةجزى هللا»فأخربحه ف ال: 

واحلرررررراكم وقررررررال احلرررررراكم: صرررررر يح  ،وروا  ابررررررن السرررررري ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  أبررررررو يعلررررررى
وأخرجرررررره النسررررررائي يف "الكررررررربى" كمررررررا يف "حتفرررررر  احشررررررراف" واملرررررروي يف  ،ومل  رجررررررا . وسرررررركت عليرررررره الررررررذ يب ،اإلسررررررناد

 ال" يف حرمج  إبرا يم بن حبيب بن البهيد. "هتذيب الكم
 [.461وص  ه احلبا  يف "ال  ي  " 

خبوا  وحلما   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قربت للنيب  ،جابر عن  -200
فأك  مث دعا بوضوء ف وضأ به مث صلى الطهر مث دعا بفض  طعامه فأك  مث قام إىل 

 ال الة ومل ي وضأ.

                                         
[: )فه (، 137( كذا، ويف "هتذيب الكمال" يف حرمج  إبرا يم بن حبيب بن البهيد: )  (، على االس فهام، ويف "عم  اليوم والليل " البن السي      ال )  (1)

  ر حعليق البيص.و و ال  يح. ا
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 قال شيخنا:  ذا حديث ص يح. و  ،روا  أبو داود
 [.191كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

   وعن جابر  بٌو خ -صررررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررررلم  -قال: قُرب لرسررررررررول هللا
قام إىل ال الة  مث ،مث دعا بفض  طعامه فأك  ،وء ف وضأ مث صلى الظهرضمث دعا بو  ،وحلم

ن  فيها منا جفله  ا نا جفن  وقال ابن بكر: أماعمر ُفوضررررررررررعت ومل ي وضررررررررررأ. مث دخلت مع 
 و ا نا جفن  فيها حلم وخبو فأك  عمر مث قام إىل ال الة ومل ي وضأ. ،خبو وحلم

 روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. وأخرجه عبد الرزاق.

 :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -يوعم أن النيب  ، جابر بن عبد هللاعن  -201
عليه وعلى  صلى هللا -الرج  أن ي نع ذلك وأن النيب  ال ورة يف البيت وهنىعن هنى 

الف ح و و ابلبط اء أن أييت الكعب  فيم و ك   أمر عمر بن اخلطاب زمن -آله وسلم 
 صورة فيها ومل يدخ  البيت حىت حمُ ي ت ك  صورة فيه.

 . أبو يعلى أوله دون ق   عمروأخرج الرتمذي و  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أمحد
 [.424كما يف "ال  ي  "   ،وذكر احلبا  رواي  الرتمذي وقال: على شرط مسلم

   وعنه  م صررلى هللا عليه وعلى آله وسررل -قال: كان يف الكعب  صررور فأمر النيب- 
هللا عليه  صررررررررلى -عمر بن اخلطاب أن مي و ا فب  عمر ثواب  وحما ا به فدخلها رسررررررررول هللا 

 وما فيها منها شيء. -لى آله وسلم وع
 روا  اإلمام أمحد.

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا ، جابر بن عبد هللاعن  -202
 .« يوماً فأن َغمَّ عليكم فعدوا ثالثني ،إذا رميتم اَلالل فصوموا وإذا رميتموه فأفطروا»: -

 . وأخرجه أبو يعلى ،مسلمعلى شرط  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أمحد
/ 4ج [ 902كمرررررررا يف "اإلرواء"   ،وذكرررررررر  احلبرررررررا  شرررررررا دا حلرررررررديث قبلررررررره وقرررررررال: روا  أمحرررررررد بسرررررررند صررررررر يح

7.] 

لى صلى هللا عليه وع -أهنم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول هللا  عن جابر  -203
 ابملدين  بعث ابهلدي فمن شاء أْحرم ومن شاء حرك. -آله وسلم 

 . و أمحد ،وأخرجه أبو يعلى ،على شرط مسلم ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،يروا  النسائ
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 [.2791كما يف "ص يح النسائي"   ،وقال البيص احلبا : ص يح اإلسناد

 ،ىإذا مب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب  ، عن جابر -204
 مبى أص ابه أمامه وحركوا ههر  للمالئك .

 قال شيخنا:  ذا حديث ص يح. و  ،روا  ابن ماجه
 [.1557[ و و يف "ال  ي  " 246كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ، عن جابر بن عبد هللا -205
 . «من بىن مسجداً هلل كمفحص قطاة مو مصغر بىن هللا له بيتاً يف اجلنِّة»قال: 

 ،إال إبرررررررا يم بررررررن نبرررررريط ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،ن ماجررررررهروا  ابرررررر
 . وقال أمحد: ث   ،والدارقطي ،وأبو زرع  ،وقد وث ه أبو حامت

 [.745كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

حلسني ااجلن  فلينظر إىل  رب  أن ينظر إىل رج  من أ  قال: من س ، عن جابر -206
 ه.ي ول -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فأ  سعت رسول هللا  ،بن علي

 . وأمحد ،وأخرجه ابن حبان ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أبو يعلى
[ و رررررررررررررررررو يف 6927كمرررررررررررررررررا يف حعلي ررررررررررررررررره علرررررررررررررررررى ابرررررررررررررررررن حبررررررررررررررررران   ،وقرررررررررررررررررال البررررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررررا : صررررررررررررررررر يح

 [ خمرج.4003"ال  ي  " 

من » :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا ، جابرعن  -207
ُله «سيدكم اي بين سلمة ؟ م من ومي دا  مدو »قال:  ،قلنا: جد بن قيس على أانب نُبخّ 

كان يُومل و  ،يف اجلا لي  هموكان عمرو على أصنام ،«بل سيدكم عمرو بن اجلموح ،البخل
 إذا حوّوج. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا 

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  البخاري رمحه هللا يف "احدب املفرد"
وينظررررررررررر  ،[ ب   يرررررررررق الرررررررررو ريي296كمرررررررررا يف "صررررررررر يح احدب املفرررررررررررد"   ، يحاحلبرررررررررا : صرررررررررروقرررررررررال البررررررررريص 
 حت يق "الرو  النضري".

صلى هللا عليه وعلى  -قال: كنت أصلي الظهر مع رسول هللا  ، عن جابر -208
 ها لبدة احلر.ها جلبهيت أسجد عليعض  من احل ى ل ربد يف كفي أضخذ قبآف -آله وسلم 

 . وأخرجه النسائي ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أبو داود
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 [.1080كما يف "ص يح النسائي"   ،: حسنقال البيص احلبا و 

الة يف ص»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن جابر -209
مل  صالة فيما سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام مسجدي مفضل من 

 .«مفضل من مائة مل  صالة فيما سواه
 . وأخرجه أمحد ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  ابن ماجه

/ 4ج [ و رررررررررررو يف "اإلرواء" 1427كمرررررررررررا يف "صررررررررررر يح ابرررررررررررن ماجررررررررررره"   ، يحاحلبرررررررررررا : صررررررررررروقرررررررررررال البررررررررررريص 
146 ]971.] 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  ، عن جابر بن عبد هللا -210
ال ماً ليس َلم مقو  إخوانكماي معشر املهاجرين واألنصار إن من »اد أن يغوو قال: أنه أر 

ُله ،«وال عشرية فليضم محدُكم إليه الرجلني مو الثالثة إاّل ُعْ ب      فما ححدان من ههر  حي ْم 
 أحد  م ت إلب اثنني أو ثالث  قال: مال إاّل ُعْ ب    كُعْ ب    كُعْ ب    يعي أحد م قال: فضمم

 من مجلي.
 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،روا  أبو داود

 [: إسناد  ص يح.... .309وقال البيص احلبا  يف "ال  ي  " 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب  تْ أح   :قال ، عن جابر بن عبد هللا -211
ًَ مغيًث مريئًا مريعًا َّنفعًا غري ضار عاجاًل غري آ»: بواكي ف ال  «لجاللهم اسرنا غيثًا

 قال: فأطب ت عليهم السماء.
. وأخرجرررررره الطررررررربا  يف "الرررررردعاء" ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  أبررررررو داود

 [.1169كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 ما إن خري»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا  عن رسول وعنه  -212
 . «ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق

علرررررى شررررررط مسرررررلم. وأخرجررررره أبرررررو يعلرررررى وعبرررررد برررررن محيرررررد يف  ،روا  أمحرررررد وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن
  ."املن خب"

 على شرط مسلم. ،ح[: فاإلسناد ص ي1648وقال البيص احلبا  بعد خترجيه يف "ال  ي  " 
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ال » :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا ، عن جابر -213
 .«و كانوا يعلمونل املدينة خري َلمو  ،َلا هللا خرياً منهمبدخيرج رجل من املدينة رغبة عنها إالِّ 

  وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. ،روا  البوار
[ مررررررن مسررررررند أمحررررررد 1189لرت يررررررب"  "صرررررر يح الرتغيررررررب وايفكمررررررا   ،لغررررررري   يحاحلبررررررا : صرررررروقررررررال البرررررريص 

 .«رغبة عنها»مبعنا  وليس فيه 

ه صلى هللا عليه وعلى آل -قال: شكى انس إىل النيب  ، عن جابر بن عبد هللا -214
 فوجدان  أخف علينا. ،فان سلنا («1)عليكم ابلنسالن»فدعا هلم وقال:  -وسلم 

علرررررررى  ،واحلررررررراكم وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ، رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  البررررررروار
 ومل  رجا .  ،شرط مسلم
علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم.  ،: صررررررر يح-أي احلررررررراكم  –[:   وقرررررررال 465يف "ال ررررررر ي  "  قرررررررال البررررررريص احلبرررررررا و 

 وواف ه الذ يب و و كما قاال [.

 لميس»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -215
 .«يهما بدم فهو مفضلمواملاشيان  ،واملاشي على الراعد ،يعلى املاش الراكب

 وقال البيص:  ذا حديث حسن.  ،روا  البوار وابن حبان
 .[498وقال يف "حعلي ه على ابن حبان": ص يح.   [1146واحلبا  ذكر  يف "ال  ي  " 

ي عليب : صل-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - لنيبلأن امرأة قالت  وعنه  -216
ليك وعلى صلى هللا ع»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب  ى زوجي. ف الوعل

 .«زوجك
وقرررررد وث ررررره  ينررررررو إاّل نبي رررررا  الع ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،روا  أبرررررو داود وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح

 أبو زرع . 
 [.1533كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

                                         
لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -يف "النهاي ": يف مادة ) نس  ( فيه أهنم شكوا إىل رسول هللا   (1)

ليكم ع» عليكم ابلنس  ((، ويف رواي : شكوا إليه اإلعياء، ف ال: » الضعف ف ال:  –
 ابلنسالن ((، أي: اإلسرا  يف املبي، وقد نس  ينس  نسال . ا ر
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إذا »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - رسول هللاقال: قال  عن جابر  -217
.«وزنتم فأرجحوا

علررررررررى شرررررررررط البخرررررررراري. وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :  ،روا  ابررررررررن ماجرررررررره وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح
 [.2252كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،ص يح

وحنن  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: خرج علينا رسول هللا  وعنه  -218
ريمونه  وسيجي  مقوام ي ،اقرموا فكلٌّ حسن» رآن وفينا احعرايب والعجمي ف ال: ن رأ ال

 .«كما يرام الِرْدح يتعجلونه وال يتأجلونه
ف رررررد   ،وفيررررره ع ل رررررٌم مرررررن أعرررررالم النبررررروة ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،روا  أبرررررو داود وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح

انظرررررررر "النهايررررررر " البرررررررن  ،سرررررررهم [: أي حديررررررردة مثررررررر  الوروا  أمحرررررررد. قالرررررررت: ومعررررررر:  ال  ررررررردْ  ،كثرررررررر امل رررررررأكلون ابل ررررررررآن
  احثري.

رجالرررررررره ث رررررررررات كلهرررررررررم مرررررررررن  ،إسرررررررررناد  صررررررررر يحقرررررررررال البرررررررريص احلبرررررررررا :  ،[259 واحلررررررررديث يف "ال ررررررررر ي  "
 غري و ب بن ب ي  فمن رجال مسلم وقد حوبع. ،رجال البيخني

على آله صلى هللا عليه و  -قال: كنا نبيع سرارينا وأمهات أوالدان والنيب  وعنه  -219
 رى بذلك أبسا .فينا حي ال ن -وسلم 

 على شرط مسلم.  ،روا  ابن ماجه وقال شيخنا:  ذا حديث حسن
[ 2417[ ويف "ال رررررررررر ي  " 2561كمرررررررررا يف "صرررررررررر يح ابررررررررررن ماجرررررررررره"   ، يحاحلبررررررررررا : صرررررررررروقرررررررررال البرررررررررريص 

 على شرط مسلم. ،قال: إسناد  ص يح

يوم اجلمعة »أنه قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  وعنه  -220
 ،ال يوجد مسلم يسأل هللا شيئا إالَّ ماه هللا عز وجل ،-يريد ساعة  -ثنتا عشرة 

 .«فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر
رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح إال اجلرررررال  وقرررررد قرررررال  ،روا  أبرررررو داود والنسرررررائي وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن

 . الدارقطي: ال أبس به
 [.1388كما يف " ص يح النسائي"   ، يحا : صاحلبوقال البيص 

ني أذن ح -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -221
 .«الوسق والوسرني والثالثة واألربعة»حص اب العرااي أن يبيعو ا خبرصها ي ول: 



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

87 

عرررررن  ،ن حبررررانحممررررد بررررن حيرررري برررروروا  ابررررن حبرررران مررررن طريررررق  روا  أمحررررد وقررررال شرررريخنا:  ررررذا حررررديث حسررررن.
 به. عن جابر  عمه واسع بن حبان 

 [.4979  على "ص يح ابن حبان": حسن.برقم وقال البيص احلبا  يف حعلي ه

ل مفض»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -222
 .«واليد العليا خري من اليد السفلى ،وابدم ِبن تعول ،الصدقة عن ظهر غىن

 على شرط مسلم.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسنروا  أمحد 
 [.834[ 319/ 3ج كما يف "اإلرواء"   ،على شرط مسلم ،سند  ص يح وقال البيص احلبا : 

رة: قال لكعب بن عج -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -223
 كونون بعدي الممرا  ي»قال: وما إمارة السفها  ؟ قال:  «معاذك هللا من إمارة السفها »

أولئك فمن صدقهم بكذِبم ومعاهنم على ظلمهم ف ،وال يستنون بسنيت ،يرتدون ِبديي
 يعنهم ومل ،ومن مل يصدقهم بكذِبم ،وال يردون علي حوضي ،ليسوا مين ولست منهم

 اي كعب بن عجرة الصوم ،وسريدوا علي حوضي ،على ظلمهم فأولئك مين ومَّن منهم
ن عجرة: . اي كعب ب-برهان  أو قال: –والصالة قرابن  ،طيئةوالصدقة تطفئ اخل ،ُجنَّة

إنه ال يدخل اجلنة حلم نبت من سحت النار موىل به. اي كعب بن عجرة: الناس غاداين 
 .«وابئع نفسه فموبرها ،فمبتاع نفسه فمعترها

  .روأخرجه معمر كما يف آخر جامع عبد الرزاق. والبوا ،روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث حسن
 [.2242كما يف "الرتغيب والرت يب"   ص يح. وقال البيص احلبا :

من » ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -224
: قال: قلنا اي رسول هللا: واثنان ؟ قال «مات له ثالثة من الولد فاحتسبهم دخل اجلنة

قل م وواحد ل ال: وواحد. قال: وأان وهللا  قال: حممود: قلت: جلابر: أراكم لو ،«واثنان»
 أهن ذلك.
 محد وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. روا  أ

 [.478/ 4ج [ 2935كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان" ،قال البيص احلبا : حسنو 

سه على يعر  نف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب  وعنه  -225
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مبلغ   فإن قريشًا قد منعوين من ،من رجل حيملين إىل قومه هل»الناس ابملوقف في ول: 
فهل »ف ال الرج : من مهدان. قال:  «ِمن منت ؟»فأات  رج  من مهدان ف ال:  «كالم ري

سول فأحى ر  ،قال: نعم. قال: مث أن الرج  خبي أن  فر  قومه «عند قومك من منعة ؟
ُ م مث آحيك من عف ال: آحيه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا  . م فُأخرب  ام  قاب  

 فانطلق وجاء وفد احن ار يف رجب. «نَ َعمْ »قال: 
إال عثمررررررران برررررررن املغررررررررية وقرررررررد وث ررررررره أمحرررررررد وابرررررررن معرررررررني  ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  أمحرررررررد

  .«قد منعوين من مبلغ كالم ري». وروا  الّدارمي وأبو داود والرتمذي وابن ماجه إىل قوله: وغري م

[ 1947[ وقرررررررال يف "ال ررررررر ي  " 200كمرررررررا يف "صررررررر يح ابرررررررن ماجررررررره"   ، يحاحلبرررررررا : صررررررروقرررررررال البررررررريص 
 [.ا ر. لت: و و على شرط البخاري قال الرتمذي: حديث غريب ص يح. قبعد خترجيه: 

 من مذن يل»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  وعنه  -226
عاىل من محلة العرش. إن ما بني شحمة مذنه إىل عاتره محدِِّث عن َمَلك من مالئكة هللا ت

 .«مسرية سبعمائة عام
وأخرجررررره إبررررررا يم برررررن طهمررررران يف  ،علرررررى شررررررط البخررررراري ،روا  أبرررررو داود وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن

 مبيخ ه: فارح ى احلديث إىل ال    واحلمد هلل. 
 [.4727كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

ح هللا إ  نذرت هلل إن ف  ،أن رجال  قام يوم الف ح ف ال: اي رسول هللا وعنه  -227
 ال: مث أعاد عليه ف ،«ص   هنا»عليك مك  أن أصلي يف بيت امل دس ركع ني. قال: 

 .«شأنك إذا  »مث أعاد عليه ف ال:  ،«ص   هنا»
 .  على شرط مسلم ،روا  أبو داود رمحه هللا وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح

  ،: و رررررو كمرررررا قرررررالعلرررررى شررررررط مسرررررلم. وقرررررال ، يح. وذكرررررر قرررررول احلررررراكم: صررررر يحاحلبرررررا : صررررروقرررررال البررررريص 
 [.972 كما يف "اإلرواء"

 ال»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن جابر  -228
ب: فأمجلوا يف الطل ،تستبطئوا الرَّزق؛ فإنه لن لموت العبد حىت يبُلَغُه آخر رزٍق هو له
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 .«وترِك احلرامِ  ،مْخِذ احلاللِ 
[ وقررررررررال: 4/ 2ج حلرررررررراكم وذكررررررررر لرررررررره البرررررررريص طريررررررررق أخرررررررررى عررررررررن جررررررررابر عنررررررررد ا ،روا  ابررررررررن حبرررررررران واحلرررررررراكم

  وهللا أعلم. ،مبجمو  الطري ني إىل جابر حسنفالظا ر أنه 
و  3228كمرررررررررررا يف حعلي ررررررررررره علرررررررررررى "صررررررررررر يح ابرررررررررررن حبررررررررررران"    ، يح لغرررررررررررري احلبرررررررررررا : صررررررررررروقرررررررررررال البررررررررررريص 

 [.5ج [ 3230

إن »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا جابر  عن -229
 .«وما حيمل يف حضنه إالِّ النار ،فينطلق ،الرجل أيتيين منكم ليسألين فأعطيه

رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح. وذكرررررر  احلرررررافظ ابرررررن حجرررررر  ،روا  ابرررررن حبررررران وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح
 وقال: ص يح.  –بسند  عن جابر به  ،ب يعي ابن أيب شي – بكر يف املطالب العالي  وقال: قال أبو

 [.274/ 5ج [ يف الوكاة  3383كما يف "حعلي ه على ابن حبان"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

إذا »: -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى - هللا رسول قال قال: ،جابر  عن-230
َب كَب من هذا؟ قالوا بلى وما مكاجلنة قال هللا عز وجل: مال منبئكم أب ،دخل مهل اجلنة

 .«من هذا قال الرضوان
 أخرجه احلاكم.

  :َوانٌ ﴿وذكر  احلافظ ابن كثري يف حفسرررررررري سرررررررورة ال وب  عند قوله حعاىل  اَّلِِّ  مِّنَ  َوِرض     ْ
امليل: : وقال أبو عبد هللا احلسرررررررررررررني بن إساعي  احملف ال ،(2)﴾اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذِلكَ  َمْكََبُ 
صرررررلى هللا  -قال: قال رسرررررول هللا  ،فذكر سرررررند  إىل جابر  ،نا الفضررررر  بن الّرخاميل حدث

قال هللا عز وجل: هل تش         تهون  ،إذا دخل مهل اجلنة اجلنة»: -عليه وعلى آله وسرررررررررررلم 
 .«ما خرٌي ِمَّا معطيتنا؟ قال: رضواين مكَب ،شيئاً فأزيدكم؟ قالوا: اي ربنا

وقررررررال الضررررررياء امل دسرررررري يف ك ابرررررره "صررررررف  اجلنرررررر ":  ررررررذا عنرررررردي علررررررى شرررررررط  ،مث قررررررال ابررررررن كثررررررري: وروا  البرررررروار
 ال  يح.

ن شافع ال رآ»قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن جابر  -231
 ومن جعله خلفه ههر  ساقه إىل ،من جعله أمامه قاد  إىل اجلن  ،وما ح  م دق ،مبفع

                                         
 .72ل وب ، اآلي : سورة ا  (2)
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 .«النار
 . 211ا يف "البفاع " صرحسن. كم وقال شيخنا: ،روا  ابن حبان

 [.124ص يح. كما يف حعلي ه على ابن حبان   وقال البيص احلبا :

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -أنه سأل النيب  ، جاري  بن قدام  السعديعن  -232
 - ف ال: اي رسول هللا ق  ل قوال  ينفعي وأقل  عليب لعلي أعيه. ف ال رسول هللا -وسلم 

  ذلك فأعاد عليه حىت أعاد عليه مرارا  ك «ال تغضب»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
 . «ال تغضب»ي ول: 

 روا  اإلمام أمحد وقال شيخنا: حديث ص يح. 
 [.5661[ و  5660كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: قدمت على رسول هللا  عن جبل  بن حارث   -233
 هو ذاك فإن انطلق معك مل»ف لت: اي رسول هللا أرس  معي أخي زيدا . قال:  -وسلم 
خي قال: فرأيت رأي أ ،ال اخ ار عليك أحدا  أبدا   ،ف ال: ال وهللا اي رسول هللا «ممنعه

 ن رأيي.أفض  م
 وقال شيخنا: حسن لغري .  –رمحه هللا  –روا  الطربا  

 [.3815كما يف "ص يح الرتمذي"   ،حسن وقال البيص احلبا : 

 

عبد  اي بين»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  عن جبري  -234
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 .«عة من ليل مو هنارمنا  ال مَتنعوا محداً طا  ِبذا البيت وصلَّى مية سا
روا  الرتمررررررررذي والنسررررررررائي وأمحررررررررد وأبررررررررو داود وابررررررررن ماجرررررررره واللفررررررررظ للرتمررررررررذي وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث 

 على شرط مسلم.  ،ص يح
 [.584كما يف "ص يح النسائي"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

لُرَرِشيَّ إن ل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه -235
ف ي  للو ري: ما ع :  بذلك ؟ قال: نُرْب  الربأي.  «ثْ َلي قوة الرجل من غري قُ َريشمِ 

 رجاله رجال ال  يح.  ،روا  أمحد والبوار وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
 [.1697كما يف "ال  ي  "   ، و على شرط البخاري وقال البيص احلبا : 

فر قال: يف س -وعلى آله وسلم صلى هللا عليه  -قال: كان رسول هللا  وعنه  -236
 ،مسف ال بالل: أان. فاس  ب    مطلع الب «من يكلؤَّن الليلة ال نرقد عن صالة الفجر ؟»

فأذن  ،: مث حوضئوا(1)ف اموا فأدبو ا ،فما أي ظهم إاّل حرل البمس ،فُضرب على آذاهنم
وا الركع ني ،بالل  َ َّ  مث صلوا الفجر. ،ف   ّ 

  .رجاله رجال ال  يح. وأخرجه النسائي وأبو يعلى ،ذا حديث ص يحروا  أمحد وقال شيخنا:  
 [.623كما يف "ص يح النسائي"   ، يح اإلسناداحلبا : صوقال البيص 

بطريق  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: بينا حنن مع رسول هللا  وعنه  -237
 ال . ف« األرضهم خيار من يف ،يطلع عليكم مهل اليمن كأهنم السحاب»مك  إذ قال: 

 ،رج  من احن ار: وال حنن اي رسول هللا ؟ فسكت. قال: وال حنن اي رسول هللا ؟ فسكت
 .«إال منتم»قال: وال حنن اي رسول هللا ؟ ف ال يف الثالث  كلم   ضعيف  : 

وأخرجرررررره البرررررروار وأبررررررو يعلرررررى وابررررررن أيب شرررررريب  وذكررررررر  احلبررررررا   ،روا  أمحرررررد وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حرررررديث حسررررررن
رجالررررررررره  ،وأيب يعلررررررررى والبررررررررروار ،[ وأقرررررررررر اهليثمرررررررري علرررررررررى قولرررررررره: وأحرررررررررد إسررررررررنادي أمحرررررررررد7ج  [3437"ال رررررررر ي  "  يف 

 رجال ال  يح.

                                         
 (: ف اموا ف ال: حوضئوا.298   1كذا، ويف النسائي )ج  (1)
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مث لبست  ،مث حللت عيبيت ،قال: ملا دنوت من املدين  أخنت راحليت عن جرير  -238
فرما  الناس ،ب ط -له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -فإذا رسول هللا  ،مث دخلت ،حليت

 -لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -ف لت جلليسي: اي عبد هللا ذك ر  رسول هللا  ،ابحلدق
يدخل »فبينما  و  طب إذ عر  له يف خطب ه وقال:  ،قال: نعم ذكرك آنفا  أبحسن ذكر

 «كَملَ عليكم من هذا الباب مو من هذا الفج من خري ذي لمن مال إن على وجهه مسحة 
عو وج  _ على ما أبال . –قال جرير: ف مدت هللا 

  ضرررررررررررائروا  أمحرررررررررررد وقرررررررررررال شررررررررررريخنا:  رررررررررررذا حرررررررررررديث حسرررررررررررن. وأخرجررررررررررره ابرررررررررررن أيب شررررررررررريب  والنسرررررررررررائي يف "ف 
 . "ال  اب 

 [: إسناد  ص يح.1798 و 1797وقال البيص احلبا :  يف حعلي ه على "ص يح ابن خومي " 

ال حبسم إ -لى هللا عليه وعلى آله وسلم ص -ما رآ  رسول هللا  قال:  وعنه  -239
ع عليكم من يطل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: وقال رسول هللا[ ،يف وجهي

 فطلع جرير بن عبد هللا. «على وجهه مسحة ملك ،هذا الباب رجل من خري ذي لمن
وقرررررررال البررررررريص  .ومرررررررابني البررررررررط ني يف "ال ررررررر ي ني" ،روا  احلميررررررردي وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح

 ".ص يح ابن خومي "على  هكما يف حعلي   ،احلبا : سند  ص يح

 

 -عن أيب اخلري أن جنادة بن أيب أمي  حدثه أن رجال  من أص اب رسول هللا  -240
 ، ذلكإن اهلجرة قد ان طعت فاخ لفوا يف قال بعضهم: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 -رسول هللا  ف لت: اي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ىل رسول هللا قال فانطل ت إ
 عليه وعلى صلى هللا - صلى هللا إن أانسا  ي ولون: إن اهلجرة قد ان طعت ف ال رسول هللا

 .«إن اَلجرة ال تنرطع ما كان اجلهاد»: -آله وسلم 
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 يح. رجاله رجال ال   ، ذا حديث ص يحاإلمام أمحد وقال شيخنا: روا  
غررررررري جنررررررادة بررررررن أيب  ،رجررررررال البرررررريخني ،رجالرررررره كلهرررررم ث ررررررات ، ررررررذا إسررررررناد صرررررر يح وقرررررال البرررررريص احلبررررررا : 

ولل ررررررررديث شررررررررا دان  ،وصرررررررر ح  ررررررررذا احلررررررررديث ،كمررررررررا بينرررررررره احلررررررررافظ يف "اإلصرررررررراب "  ،ولكنرررررررره صرررررررر ايب ،أميرررررررر  احزدي
 [.1674كما يف "ال  ي  "   ،فذكرمها

 

اي ماب »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال ل رسول هللا وعنه  -241
ا. قال: قال: قلت:  ذ ،قال: فنظرت فإذا رج  عليه حل  «ذر انظر مرفع رجل يف املسجد

قال:  (2)قال: فنظرت فإذا رج  عليه أخالق  ،«انظر موضع رجل يف املسجد»قال ل: 
 مخرَي يوم َلذا عند هللا»: -وعلى آله وسلم صلى هللا عليه  - قلت:  ذا ف ال رسول هللا

رمسك وانظر إىل  ارفعاي ماب ذر »: ويف رواي . «الريامة من ِمل  األرض من مثل هذا
ثل خري عند هللا من قراب األرض م»: ويف رواي  ،فذكر احلديث «مرفع رجل يف املسجد

 .«هذا
كمرررررررا يف   ، يحاحلبرررررررا : صرررررررالبررررررريص  وروا  البررررررروار. وقرررررررال ،روا  أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح

 [.680حعلي ه على "ص يح ابن حبان" 

 ،عن عبد هللا بن ال امت أنه كان مع أيب ذر فخرج عطاؤ  ومعه جاري  له -242
فلوسا  قال:  به قال: فأمر ا أن حبرتي سبعفجعلت ح ضي حوائجه قال: ففض  معها 

د إلب أن قال: إن خليلي عهل بك ؟ نرو ه لل اج  حنوبك ؟ أو للضيف يقلت: له لو ادخرح
 أميا ذ ب أو فض  أوكي عليه فهو مجر على صاحبه حىت يفرغه يف سبي  هللا عو وج . 

كمرررررا يف "صررررر يح   ، يحاحلبرررررا : صرررررروا  اإلمرررررام أمحرررررد وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح. وقرررررال البررررريص 
 [.461/ 1ج [ 915الرتغيب والرت يب" 

بسبع:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أمر  خليلي رسول هللا  وعنه  -243

                                         
 أي ثوب ابل.  (2)
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وأمر  أن أنظر إىل من  و دو  وال أنظر إىل من  و  ،أمر  حبب املساكني والدنو منهم
قول وأمر  أن أ ،وأمر  أاّل أسأل أحدا  شيئا   ،وأمر  أن أص  الرحم وإن أدبر ر ت ،فوقي

 وأمر  أن أكثر من قول ال حول ،ئموأمر  أالب أخاف يف هللا لوم  ال ،احلق وإن كان مرّا  
 حتت العرش. نروفإهنن من ك ،وال قوة إال ابهلل

رجالررررررره كلهرررررررم  ،إسرررررررناد  صررررررر يح وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :  روا  أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن.
 [.2166كما يف "ال  ي  "   ،ث ات

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال ل رسول هللا وعن أيب ذر  -244
.«ال حول وال قوة إال ابهلل»قلت: نعم. قال:  «اجلنة ؟ ن زمن ك ن زهل لك يف ك»

كمررررررررا يف "صرررررررر يح   ،روا  أمحررررررررد وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح. وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : صرررررررر يح
 [.8697اجلامع" 

ا  وأردفي محار  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: ركب رسول هللا  وعنه  -245
مرميت إن مصاب الناس جوع شديد ال تستطيع من تروم من  ، ماب ذراي»خلفه وقال: 

اي »ال: . ق«تعف ». قال: هللا ورسوله أعلم. قال: «كي  تصنع ؟  ،فراشك إىل مسجدك
  –لرَب يعين اب –ابلعبد مرميت إن مصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه  ،ماب ذر

قتل  مرميت إن ،اي ماب ذر»قال:  «اصَب»قلت: هللا ورسوله أعلم. قال:  «كي  تصنع ؟
قلت: هللا  «كي  تصنع ؟  ،تغرق حجارة الزيت من الدما  حىت الناس بعضهم بعضاً يعين

 ؟ قال: . قال: فإن مل أُحْرر كْ «ومغِلق عليك اببك ؟ ،اقُعْد يف بيتك»ورسوله أعلم. قال: 
م هم فيما هإذًا تشرك»قال: فآُخُذ سالحي ؟ قال:  «فكن فيهم ،ِت من منت منهمأف»
 فألق طر  ردائك على وجهك حىت ،ولكن إن خشيَت من يَ ُروَعَك شعاع السي  ،فيه

.«يبو  إبمثه وإمثك
  .روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. وأخرجه ابن حبان بن و 

 [.7696كما يف "ص يح اجلامع"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

مضان ر  - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -قال: صمنا مع رسول هللا  وعنه  -246
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فلم ي م بنا شيئا  من البهر حىت ب ي سبع. ف ام بنا حىت ذ ب ثلث اللي . فلما كانت 
السادس  مل ي م بنا. فلما كانت اخلامس  قام بنا حىت ذ ب شطر اللي . ف لت: اي رسول 

 ينصر  مام حىتإن الرجل إذا صلى مع اإل»لو نفل نا قيام  ذ  الليل . قال: ف ال:  ،هللا
ونساء   فلما كانت الثالث  مجع أ له ،قال: فلما كانت الرابع  مل ي م «حسب له قيام ليلة

 ،: الس ور؟ قالقلت: وما الفال   :والناس ف ام بنا حىت خبينا أن يفوحنا الفال . قال
مث مل ي م بنا ب ي  البهر.

وروا  الرتمرررررررذي والنسرررررررائي وابرررررررن  ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،روا  أبرررررررو داود وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح
  .هماج

/ 1ج [ 1344[ ويف "صرررررررررر يح ابررررررررررن ماجرررررررررره: 447" ءكمررررررررررا يف "اإلروا  ، يحاحلبررررررررررا : صرررررررررروقررررررررررال البرررررررررريص 
395.] 

ا ُغريِّ إن محسن م»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال رسول هللا وعنه  -247
.«به هذا الشيب احلِنَّا والَكَتم

رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح وروا  الرتمررررررررذي والنسررررررررائي  ، ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يحروا  أبررررررررو داود وقررررررررال شرررررررريخنا: 
  .وابن ماجه

[ و ررررررررررررررررررررو يف 3689كمررررررررررررررررررررا يف "صرررررررررررررررررررر يح ابررررررررررررررررررررن ماجرررررررررررررررررررره"   ،وقررررررررررررررررررررال البرررررررررررررررررررريص احلبررررررررررررررررررررا : صرررررررررررررررررررر يح
 [.1509"ال  ي  " 

وعن احْحنف بن قيس قال: دخلت بيت امل دس فوجدت فيه رجال  يكثر  -248
 رفت  أم نأحدري على شفع  اووجدت يف نفسي من ذلك. فلما ان رف قلت:  ،السجود

يبّ  أ –عو وج   –على وحر ؟ قال: إْن أُك ال أدري فإن هللا  بو يدري. مث قال: أخرب  ح 
يبّ  أبو ال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ال اسم  -  اسم. مث بكى مث قال: أخرب  ح 

يبّ  أبو ا-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  صلى هللا  - اسم ل. مث بكى مث قال: أخرب  ح 
 ،ما من عبد يسجد هلل سجدة إالَّ رفعه هللا ِبا درجة»أنه قال:  -عليه وعلى آله وسلم 
 ؟ . قال: قالت: أخرب  من أنت ؟ يرمحك هللا«وكتب له ِبا حسنة ،وحط عنه ِبا خطيئة

 اصرت قال: ف  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أان أبو ذر صاحب رسول هللا 
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نفسي. إلب 

وقرررررررال البررررررريص  ،روا  أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح. وروا  البررررررروار وعبرررررررد الررررررررزاق املرفرررررررو  منررررررره
 [.457[ 209/ 2ج كما يف "اإلرواء"   ،على شرط مسلم ،إسناد  ص يح احلبا : 

:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال: قال رسول هللا  عن أيب ذر  -249
احر  مسجدا   وجعلت ل ،ن رت ابلرعب مسرية شهر ،قبلي أوحيت مخسا  مل يؤهتن نيب»

: س  وبعثت إىل احمحر واحسود وقي  ل ،وأحلت ل الغنائم ومل حت  ححد قبلي ،وطهورا  
ال  –عو وج   –فاخ بأهتا شفاع  حميت و ي انئل  منكم إن شاء هللا من ل ي هللا  ،حعطه

واحسود اجلن. ،ى أن احمحر احنس. قال احعم : فكان  ا د ير «يبرك به شيئا  

وقررررررررررال شرررررررررريخنا: وقررررررررررد أخ لررررررررررف يف وصررررررررررله  ،والبخرررررررررراري يف "ال رررررررررراريص" ،وأبررررررررررو داود الطيالسرررررررررري ،روا  أمحررررررررررد
 . 83وإرساله والراجح وصله. كما يف "البفاع " صر

وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا : روا  الررررررررردارمي وأمحرررررررررد والسرررررررررراج وإسرررررررررناد  صررررررررر يح. كمرررررررررا يف "اإلرواء" حترررررررررت رقرررررررررم 
 285.]  

 

ن ف يان وحن -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وعن جندب قال: كنا مع النيب  -250
. حعلمنا ال رآن فازددان به إمياان  مث ،ا اإلميان قب  أن ن علم ال رآنف علمن ،حواورة

ظرررررر حرحيرررررب ان ،روا  ابرررررن ماجررررره وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح. قلرررررت: ومعررررر: قولررررره حرررررواورة أي أقررررروايء
 ال اموس. 

 [.62كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

بذة من طع هبا من بي متيم قال مررت بعجوز ابلر  وعن احلارث بن حسان  -251
آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -قال: ف الت: أين حريدون ؟ قال: ف لت نريد رسول هللا 

ليه حاج . قال: فدخلت املسجد فإذا  و غا ٌّ فإن ل إ ،و  معكممحل.  قالت: فا-
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 -ف لت: ما شأن الناس اليوم ؟ قالوا:  ذا رسول هللا  ،إذا راي  سوداء ختفقو  ،ابلناس
 يريد أن يبعث عمرو بن العا  وجها . قال: ف لت: اي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 فإهنا كانت لنا مرة. ،جازا  بيننا وبني بي متيم فافع رسول هللا إن رأيت أن جتع  للد ناء ح
ت: ف الت: اي رسول هللا أين حضطر مضرك ؟ قل احلمي فاس وفوت العجوز وأخذهتا  قال:

اي رسول هللا مح  لُت  ذ  وال أشعر أهنا كائن  ل خ ما . قال: قلت: أعوذ ابهلل أن أكون  
 «ل ؟وما قال األو »: -يه وعلى آله وسلم صلى هللا عل -كما قال احول. قال رسول هللا 

م:  ذا أمحق ي ول لرسول هللا  . ي ول سالب هللا عليه وعلى  صلى –قال: على اخلبري س   طبت 
: -سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -: على اخلبري س   طبت  قال رسول هللا -آله وسلم 

  بن بكر ل على معاوينرو يال : فيس طعمه احلديث. قال: إن عادا  أرسلوا وافد م ق ،«هيه»
للهم إ  مل حىت أحى على جبال مهرة ف ال: اشهرا  يس يه اخلمر وحغنيه اجلراداتن. فانطلق 

ي  بن بكر واسق معاو  ،فاسق عبدك ما كنت  ساقيه ،آت حسري أفاديه وال ملري  فأداويه
أن خذ ا  وديقال: فمرت س اابت سود فن –يبكر له اخلمر اليت شرهبا عند   –شهرا  

رمادا  رمددا  ال حذر من عاد أحدا . قال أبو وائ : فبلغي أن ما أرس  عليهم من الريح  
ك در ما جيري يف اخلامت.

وال يضررررررر االخررررر الف يف اسررررررم  ،روا  أمحرررررد وأخرجررررره بسررررررند آخرررررر بن رررررو  وقررررررال شررررريخنا:  ررررررذا حرررررديث حسرررررن
تَ    َذُر ِم    ن  ْرَس    ْلَنا َعلَ    ْيِهُم ال    رِِّيَح اْلَعِر    يَم َم    اِإْذ مَ ﴿وفيرررره ف رررررأ:  ،صرررر اب يبه. وروا  الرتمررررذي أيضررررا مبعنررررا 

سرررا  احلرررارث برررن يويرررد البكرررري. قلرررت:  ويف روايةةة  ،اآليررر . وال ررر ايب فيررره مررربهم (1)﴾هِ َش   ْيٍ  َمتَ   ْت َعَلْي   
واحلرررررديث  ،كمرررررا يف "اإلصررررراب " البرررررن حجرررررر رمحررررره هللا  ،فرررررابن يويرررررد  رررررو ابرررررن حسررررران ،وال يضرررررر  رررررذا يف صررررر   احلرررررديث

[ يف حفسري سورة الذارايت.3274و  3273كما يف "ص يح الرتمذي"   ،ص احلبا  فيه: حسنقال البي

                                         
 .42 -41سورة الذارايت، اآلي :   (1)
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برج   ُأيت -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن أيب ق ادة  -252
صلوا على »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -من احن ار لي لي عليه ف ال النيب 

ليه وعلى آله صلى هللا ع -قال أبو ق ادة:  و ع ل يب. قال النيب  «عليه ديناً  صاحبكم فإن
 ف لى عليه. ،قال: ابلوفاء «ابلوفا »: -وسلم 

رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح وأخرجررررررره الرتمرررررررذي  ،روا  النسرررررررائي رمحررررررره هللا وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح
حررررررديث صرررررر يح. وروا  أمحررررررد وعبررررررد ابررررررن وابررررررن ماجرررررره وقررررررال الرتمررررررذي:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا 

[ يف اجلنرررررررررررررائو 1959 "صرررررررررررر يح النسرررررررررررررائي"كمرررررررررررررا يف   ، يحاحلبرررررررررررررا : صرررررررررررروقررررررررررررال البررررررررررررريص  "املن خرررررررررررررب"محيررررررررررررد يف 
  [.46/ 2ج [ 67ابب 
 سرررررند آخر إىل عبد هللا بن أيب ق ادة عن أبيه قال: ُأيت النيب احلديث أخرجه أمحد ب- 

لي -صرررررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررررلم  قالوا: نعم  «معليها دين ؟»عليها ف ال:  جبنازة لي رررررررُ
 ادة: . قال أبو ق«ص     لوا على ص     احبكم»قالوا: ال. قال:  «َمتَ رََكُهما وفا  ؟»ديناران. قال: 

 . -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -مها عليب اي رسول هللا. ف لى عليه النيب 
  .روا  عبد بن محيد يف "املن خب"و 

 [.85كما يف "أحكام اجلنائو"     ،على شرط مسلم ،ح ياحلبا : صوقال البيص 

 ،  احمراءجي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: بعث رسول هللا  وعنه  -253
فوثب  «فإن مصيب جعفر فعبد هللا بن رواحة األنصاري ،عليكم زيد بن حارثة»وقال: 

يدا . قال: ليب ز ما كنت أر ب أن حس عم  ع ،جعفر ف ال: أبيب أنت اي رسول هللا وأمي
مث إن رسول  ،قال: فانطلق اجلي  فلبثوا ما شاء هللا «امضوا فإنَّك ال تدري مي ذلك خري»

ف ال  ،صعد املنرب وأمر أن يناد ى ال الة جامع  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
د شك عب ،«اثب خَب» أو –َّنب خََب »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
 بأصيف ،إهنم انطلروا حىت لروا العدو ،مال مخَبكم عن جيشكم هذا الغازي –الرمحن 
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 ،ن مي طالببمث مخذ اللوا  جعفر  ،-فاستغفر له الناس  –زيد شهيدًا فاستغفروا له 
مخذ اللوا  عبد  مث ،فاستغفروا له ،تل شهيدًا مشهد له ابلشهادةفشد على الروم حىت ق

ذ اللوا  خالد بن مث مخ ،فاستغفروا له ،قدميه حىت مصيب شهيداً فأثبت  ،هللا بن رواحة
ه وعلى آله صلى هللا علي -فرفع رسول هللا  ،«هو ممَّر نفَسه ،ومل يكن من األمرا  ،الوليد
رة . وقال عبد الرمحن م«يوفك فانصرهسي  من ساللهم هو »وقال:  إصبعيه -وسلم 

وعلى آله وسلم  صلى هللا عليه -قال النيب مث  ،فان  ر به. فيومئذ سي خالد سيف هللا
 . فنفر الناس يف حر شديد مباة وركباان .«وال يتخلفن محد إخوانكمانفروا فأمدوا »: -

 روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
[.7008على "ص يح ابن حبان" كما يف حعلي ه   ،ص يحوقال البيص احلبا : 

لى مث ص ،حوضأ - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -أن رسول هللا  وعنه  -254
بدك اللهم إن إبراهيم خليلك وع»مث قال:  ،عند بيوت الس يا ،أبر  سعد أبص  احلرة
ومَّن حممد عبدك ونبيك ورسولك مدعوك ألهل املدينة مثل ما  ،ونبيك دعاك ألهل مكة

للهم ا ،ندعوك من تبارك َلم يف صاعهم ومدهم ومثارهم ،به إبراهيم ألهل مكة كدعا
 قد حرمُت اللهم إين ،واجعل ما ِبا من واب  خبم ،حبب إلينا املدينة كما حببت إلينا مكة

 .«كما حرَّمَت على لسان إبراهيم احلرم  ،ما بني البتيها
 روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 

[.1198كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

إذا  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  ادة وعن أيب ق  -255
ها غري ذلك يوإن أُثي عل ،فإن أُثي عليها خريا  قام ف لى عليها ،دعي جلنازة سأل عنها

 ومل ي   عليها. «شأنكم ِبا»قال ح لها: 
: احلبررررررا  روا  أمحررررررد وعبررررررد بررررررن محيررررررد يف "املن خررررررب" وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح. وقررررررال البرررررريص

كمرررررررا يف "أحكرررررررام   ،و ررررررو كمرررررررا قرررررراال –علررررررى شررررررررط البررررررريخني. وواف رررررره الرررررررذ يب  ،: صررررررر يحوقررررررال أمحررررررد واحلررررررراكم روا 
 [.84اجلنائو"   
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الغالم  فجع  ،أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها ،عن عمار موىل احلارث بن نوف  -256
وأبو  ، ادةوأبو ق ،وأبو سعيد اخلدري ،ويف ال وم ابن عباس ،فأنكرت ذلك ، ا يلي اإلمام

 ف الوا  ذ  السن .  ، ريرة
صرررررر يح.   وأخرجرررررره النسررررررائي. وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أبررررررو داود

 [.3193كما يف "ص يح أيب داود"  

 

وف قال: سألُت عمر بن اخلطاب عن املرأة حط وعن احلارث بن عبد هللا  -257
ابلبيت مث حتي  ؟ قال: ليكن آخر عهد ا ابلبيت. ف ال احلارث: كذلك أف ا  رسول 

ْيك   (1): أ ر ْبت  . ف ال عمر -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا  سأل ي  ،عن ي د 
أخالف. (2)لكيما  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن شيء سألت عنه رسول هللا 

وقررررررد خررررررالف اححاديررررررث ال رررررر ي    ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،:  ررررررذا حررررررديث حسررررررنروا  أمحررررررد وقررررررال شرررررريخنا
 اليت حدل على أنه رخص لل ائ  يف عدم الطواف يعي طواف الودا . 

  [.2004كما يف "ص يح أيب داود"   ،ولكنه منسوخ ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

ي ول  - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -قال: سعت النيب  ن احلارث وع -258
 .«ال تغزى مكة بعدها مبداً إىل يوم الريامة»يوم ف ح مك : 
الرررررررردارقطي البخرررررررراري  و ررررررررو مررررررررن اححاديررررررررث الرررررررريت الرررررررروم ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح روا  أمحررررررررد

  .رجا . وروا  الرتمذي واحلميديومسلما  أن  

                                         
 من أج  مكرو  ت  يف املسند   أديت[، وال واب ما أثب نا ، كما يف "سنن أيب داود" وقال شيخنا: مع: أربت الدعاء عليه، قال يف "عون املعبود"، أي: س ط  (1)

ي  ه. وإمنا  ي يب يديك من مكرو  أو وجع. أو س طت من يديك أي من جناي هما. قي :  و كناي  عن اخلجال . واحههر أنه دعاء عليه. لكن ليس امل  ود ح

 امل  ود نسب  اخلطأ إليه. قال يف "النهاي ": أي س طت أرابك من اليدين خاص . ا ر. من "عون املعبود".

 "املسند":   لكي أخالف [ وال واب ما أثب نا  كما يف "سنن أيب داود". يف  (2)
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[: 7249قرررررررررررررررررال يف "صررررررررررررررررر يح اجلرررررررررررررررررامع" [ و 552/ 5ج [ 2427وذكرررررررررررررررررر  احلبرررررررررررررررررا  يف "ال ررررررررررررررررر ي  " 
 ص يح.

 

 ممر إن هللا»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعن احلارث  -259
كاد من   هنإو  ،حيىي بن زكراي خبمس كلمات: من يعمل ِبا وأيمر بين إسرائيل من يعملوا ِبا

من يعملوا  لتعمل ِبا وأتمر بين إسرائيل يبطئ ِبا. قال عيسى: إن هللا ممرك خبمس كلمات
ي مو  سبرتين ِبا من خُيس  وإما من آمرهم. فرال حيىي: مخشى إن ،فإما من أتمرهم ،ِبا

يت املردس وامت أ املسجد وقعدوا على الُشر  فرال: إن هللا بمعذَّب. فجمع الناس يف 
ال من تعبدوا هللا  و ممرين خبمس كلمات من معمل ِبن وآمركم من تعملوا ِبن: موَلن 

ومن َمَثل من مشرك ابهلل كَمَثل رجل اشارى عبداً من خالص ماله بذهب  ،تشركوا به شيئاً 
 ،مو وِرق فرال: هذه داري وهذا عملي فاعمل ومدِّ إيلَّ. فكان يعمل ويؤدي إىل غري سيده

 ،توافيرضى من يكون عبده كذلك ؟ وإن هللا ممركم ابلصالة فإذا صليتم فال تلتفأيكم 
  فإن مثل ذلك ،اموممركم ابلصي ،فإن هللا ينصب وجهه لوجه عبده يف صالته ما مل يلتفت

 فكلهم يعجب مو يعجبه رحيها وإن ريح ،ل رجل يف عصابة معه صرة فيها مسكثَ كمَ 
رجل  ل ذلك كَمَثلإن َمثَ ف ،وآمركم ابلصدقة ،الصائم مطيب عند هللا من ريح املسك

نكم ابلرليل فرال: مَّن مفديه م ،إىل عنره وقدموه ليضربوا عنرهمسره العدو فأوثروا يده 
رج العدو ل ذلك كَمَثل رجل خوآمركم من تذكروا هللا فإن َمثَ  ،ففدا نرسه منهم ،والكثري

ا إذا متى على حصن حصني فأحرز نفسه منهم كذلك العبد ال حيرز نفسه يف إثره سراعً 
ومَّن آمركم »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -. قال النيب «من الشيطان إالَّ بذكر هللا

ة قيد فإنه من فارق اجلماع ،خبمس ممرين ِبن: السمع والطاعة واجلهاد واَلجرة واجلماعة
ن م ومن ادعى دعوى اجلاهلية فإنه ،شَب فرد خلع ربرة اإلسالم من عنره إالَّ من يراجع
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 ،وإن صلى وصام»؟ ف ال: وإن صلى وصام  ،. ف ال رج : اي رسول هللا«جهنم ُجثَا
 .«مساكم املسلمني املؤمنني عباد هللا الذي فادعوا بدعوى هللا

علرررررررى  ،روا  الرتمررررررذي وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن صرررررر يح غريرررررررب. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح
 رجا ررررررا. وروا  أبررررررو يعلررررررى واحلرررررراكم  نمررررررن اححاديررررررث الرررررريت الرررررروم الرررررردارقطي البخرررررراري ومسررررررلما أو ررررررو  ،شرررررررط مسررررررلم

  .خومي  وابن
 [.2863يف "ص يح الرتمذي" كما   ،ص يحوقال البيص احلبا :

 

صلى  -وكان فد شهد يوم حج  الودا  قال: قال رسول هللا  وعن حببي  -260
ويف . «وال يؤدي عين إالَّ مَّن مو علي ،علي مين ومَّن منه»: -هللا عليه وعلى آله وسلم 

 .«إالَّ مَّن مو علي  ال يرضي عين ديين»: رواي 
وقررررررال: وثنررررررا  يعرررررري الرررررروبري ثنررررررا شررررررريك عررررررن أيب إسرررررر اق عررررررن حببرررررري بررررررن جنررررررادة مثلرررررره.  ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد

 إس اق إ  سعت منه قال: وقف علينا على فرس له يف  لسنا يف جبان  السبيع.  قال: ف لت: حيب
ورجالررررررره ث رررررررات غرررررررري أن أاب إسررررررر اق  وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا  يف حعلي ررررررره علرررررررى "املبررررررركاة": وحسرررررررنه الرتمرررررررذي

و ررررررو السرررررربيعي كرررررران اخرررررر لط رخررررررر  وراويرررررره عنرررررره حفيررررررد  إسرررررررائي  بررررررن يررررررونس بررررررن أيب إسرررررر اق فالظررررررا ر أنرررررره روا  يف 
وقرررررررد قرررررررال أبرررررررو حرررررررامت يف إسررررررررائي : ث ررررررر   قلرررررررت: ،[1980حرررررررال اخ الطررررررره. قلرررررررت: قرررررررد حوبرررررررع و رررررررو يف "ال ررررررر ي  " 

ونس: كررررران أصررررر ابنا سرررررفيان وشرررررريك وعرررررد قومرررررا  إذا وقرررررال عيسرررررى برررررن يررررر ،صررررردوق مرررررن أح رررررن أصررررر اب أيب إسررررر اق
 ،في ررررررول: اذ برررررروا إىل ابرررررري إسرررررررائي  فهررررررو أروى عنرررررره وأح ررررررن هلررررررا مرررررري ،اخ لفرررررروا يف حررررررديث أيب إسرررررر اق جييئررررررون إىل أيب

وقرررررال ابرررررن مهررررردي: إسررررررائي  يف أيب إسررررر اق أثبرررررت  ،ولكرررررن قرررررد علمرررررت مرررررا قرررررال غرررررري  ،نعرررررم قرررررد غمرررررو  أمحرررررد يف جرررررد 
 .واحلمد هلل ،فاحلديث ص يح ،يف "هتذيب ال هذيب" كما  ،من شعب  والثوري

أل من س»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم –قال: قال رسول هللا  وعنه  -261
 .«من غري فرر فإمنا أيكل اجلمر

 روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
 [.6157كما يف "ص يح اجلامع"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

هم اغفر الل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ول هللاقال: قال رس وعنه  -262
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قالوا: اي رسول  «اللهم اغفر للمحلرني»  رين. قال: ملوا ،قالوا: اي رسول هللا ،«للمحلرني
 .«واملرصرين»وامل  رين. قال يف الثالث :  ،هللا

 روا  أمحد وابن أيب شيب  وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
كمرررررررررا يف   ،أخرجرررررررره أمحرررررررررد والطررررررررربا  يف الكبررررررررري ورجالررررررررره ث ررررررررات رجرررررررررال ال رررررررر يح  وقررررررررال البرررررررريص احلبرررررررررا :

 [.287/ 4ج [ 1084 حتت رقم "اإلرواء"

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -أنه قال: كان رسول هللا  حبيب الفهري وعن  -263
ال: شهدت ق اي ويف رووالثلث بعد اخلمس إذا قف .  ،  الربع بعد اخلمسينف -وسلم 
. وفيه  الرجع والثلث يف ،البدأةنف  الربع يف  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 

 ق   ملك ول وأحد الرواة.
 وروا  ابن ماجه.  ،روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح

 [.2902كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

 

صلى هللا  – قال: قال رسول هللا عن عكرم  قال: سعت حجاج احن اري  -264
عكرم :  قال «من ُكِسر مو َعَرَج فرد حل وعليه حج من قابل»: -عليه وعلى آله وسلم 

رج من كسر مو ع»: ويف رواي فسألت ابن عباس وأاب  ريرة عن ذلك ؟ ف اال: صدق. 
 فذكر معنا . «مو مرض

 وروا  الثالث .  ،ود وقال شيخنا:  ذا حديث ص يحروا  أبو دا
 [.2861و  2860كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 
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رج هبم خ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعن حذيف  بن أسيد  -265
 .«النجاشي»ل: قالوا: من  و ؟ قا «صلوا على مخ لكم مات بغري مرضكم»ف ال: 

 على شرط البيخني.  ،روا  ابن ماجه وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
 [.1559كما يف "ابن ماجه"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

 

يُْدَرس »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعن حذيف  -266
  ،وال صالة وال نسك وال صدقة يدر ما صيام اإلسالم كما يُْدَرس وشي الثوب حىت ال

وتبرى طوائ   ،يف ليلة فال يبرى يف األرض منه آية –عز وجل  –على كتاب هللا  ولَُيسرى
من الناس الشيخ الكبري والعجوز ويرولون: مدركنا آاب َّن على هذه الكلمة: ال إله إالَّ هللا 

 صيام إالب هللا و م ال يدرون ما صالة والف ال له صل : ما حغي عنهم ال إله  «فنحن نروَلا
نه حذيف  ك  ذلك يعر  ع  ،وال نسك وال صدق  ؟ فأعر  عنه حذيف  مث ردب ا عليه ثالث

 ثالث. ،مث أقب  عليه يف الثالث  ف ال: اي صل  حنجيهم من النار
ابرررررن ماجررررره إال شررررريص  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،روا  اإلمرررررام ابرررررن ماجررررر  وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح

 علي بن حممد و و الطنافسي ث  . 
[.87[ ويف "ال  ي  " 4121كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

 خلق  إن هللا»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -267
 .«كل صانع وصنعته

وروا  احلرررررررررراكم والبخرررررررررراري يف  ،صرررررررررر يحوقررررررررررال شرررررررررريخنا:  رررررررررذا حررررررررررديث  ،روا  ابرررررررررن أيب عاصررررررررررم يف "السررررررررررن "
واحلررررررديث قرررررررد روي موقوفرررررررا عنررررررد البخررررررراري يف "خلررررررق أفعرررررررال العبرررررراد" وقرررررررال شررررررريخنا:  ،"خلررررررق أفعرررررررال العبرررررراد" والبررررررروار

 فلع  احلديث حيم  على الوجهني. 
علررررررررى شرررررررررط مسررررررررلم. وواف رررررررره  ،حوقررررررررال: قررررررررال احلرررررررراكم: صرررررررر ي [1637  " وذكررررررررر  احلبررررررررا  يف "ال رررررررر ي 

ما قاال. أي مرفوعا .وقال: و و كالذ يب 
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وعلى آله  صلى هللا عليه -قال: سأل ي أمي مىت عهدك ؟ حعي ابلنيب  وعنه  -268
 - نيبف لت هلا: دعيي آيت ال ،ف لت: ما ل به عهد منذ كذا وكذا. فنالت مي -وسلم 

. ف ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  أحيت فأصلي معه املغرب وأسأله أن يس غفر ل ولك 
 ،ى العباءف ليت معه املغرب ف لى حىت صل ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - النيب

ما حاجتك »قلت: نعم. قال:  «من هذا حذيفة ؟»مث انف   ف بع ه فسمع صويت ف ال: 
ستأذن ا ،ل األرض قط قبل هذه الليلةن ز إن هذا َمَلك مل ي»قال:  «غفر هللا لك وألمك

دا فاطمة سيدة نسا  مهل اجلنة ومن احلسن واحلسني سيربه من يسلم عليَّ ويبشرين أبن 
 .«شباب مهل اجلنة

 وروا  أمحد. . روا  الرتمذي وقال:  ذا حديث حسن غريب
[ و و يف "ال  ي  ".3781كما يف "ص يح الرتمذي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

سول ر  وعن عمرو بن أيب قرة قال: كان حذيف  ابملدائن فكان يذكر أشياء قاهلا -269
 ن  حانس من أص ابه يف الغضب فينطلق انس -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

سع ذلك من حذيف  فيأحون سلمان فيذكرون له قول حذيف  فيول سلمان حذيف  أعلم مبا 
ي ول. فريجعون إىل حذيف  في ولون له: قد ذكران قولك لسلمان فما صدقك وال كذبك 

ن ف ال: اي سلمان ما مينعك أن ح دقي مبا سعت م ،يف مب ل   فأحى حذيف  سلمان و و 
صلى هللا  -ف ال سلمان: إن رسول هللا  ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - رسول هللا

يرضى في ول و  ،كان يغضب في ول يف الغضب لناس من أص ابه  -عليه وعلى آله وسلم 
 ،جالال  حب رجال ورجاال  بغ  ر أما حن هي حىت حورث رجا ،يف الرضا لناس من أص ابه
 -آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -ول د علمت أن رسول هللا  ،وحىت حوقع اخ الفا  وفرق 

إمنا مَّن من ولد ف ،رجل من مميت سببته سبة مو لعنته لعنة يف غضيب ملما»خطب ف ال: 
 «م الريامةو وإمنا بعثين رمحة للعاملني فأجعلها عليهم صالة ي ،آدم مغضب كما يغضبون

 رب إىل عمر وك فب إىل عمر. فر    مب   عليه ب رجال  فك فبر  ميينه ومل يك  نب وهللا ل ن هني أو حك
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 قال أبو داود: قب  وبعد كله جائو. ،احلنث قب 
 وروا  البخاري يف "احدب املفرد" وأمحد.  ،روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث حسن

 [.4659كما يف "ص يح أيب داود    ،ص يح :  ذا حديثاحلبا وقال 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعن حذيف   -270
 .«مَّن حممد ومَّن ممحد واحلاشر واملرفِِّي ونيب الرمحة»ي ول يف سك  من سكك املدين : 

يف حعلي رررررره كمررررررا   ،إسررررررناد  حسررررررن روا  أمحررررررد وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن. وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : 
 [.316على "البمائ " للرتمذي 

إن » ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -271
ا هللا ههذا احلي من مضر ال تدع هلل يف األرض عبدًا صاحلًا إالَّ فتنته ومهلكته حىت يدرك

.«عةلْ ت َ جبنود من عباده فيذَلا حىت ال متنع ذنب 
 يخنا:  ذا حديث ص يح. روا  أمحد وقال ش

 «ذن       ب تَ ْلع       ة.... » :وقولررررررره [. قلرررررررت:57/ 6ج [ 2725وذكرررررررر  البررررررريص احلبرررررررا  يف "ال ررررررر ي  " 

وقيرررر   رررررو مرررررن احضرررررداد  ،واحدحررررره حلعررررر  ،ال ال :  رررررو مسرررراي  املررررراء مرررررن علرررررو إىل أسررررف :يف مررررادة حلرررررع قررررال ابرررررن احثرررررري
 ي ع على ما احندر من احر  وأشرف منها. ا ر.

ي بن اليمان و و حيدث عن ليل  أسر  حذيف بي  قال: أحيت على وعن زر بن ح -272
فلرينا  –نا مو انطلر –فانطلرت »و و ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -مب مد 

صلى هللا   - رسول هللا قال: قلت: ب  دخله «حىت متينا على بيت املردس فلم يدخاله
هك وال ا اسك اي أصلع فإ  أعرف وجليل ئذ وصلى فيه. قال: م -عليه وعلى آله وسلم 

لى ص -أدري ما أسك ؟ قال: قلت: أان زر بن حبي . قال: فما علمك أبن رسول هللا 
 ال: منفيه ليل ئذ ؟ قال: قلت: ال رآن  رب  بذلك. ق صلى -هللا عليه وعلى آله وسلم 

 اَّلذ  ان  ح  ب  س  ﴿حكلم ابل رآن فلج اقرأ. قال: ف رأت 
 
 دذ جذ س  م  ال   ن  م   لا ل   هذ دذ ب  ع  ى بذ س   ي أ

  دذ جذ س  م  إىل ال   امذ ر  ال  
 
صلى فيه. قال: اي أصلع    جتد   قال: فلم أجد (1)﴾اص  ق  ال

                                         
 .1سورة اإلسراء، اآلي :   (1)
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يه وعلى آله صلى هللا عل -صلى فيه ؟ قال: قلت: ال. قال: وهللا ما صلى فيه رسول هللا 
ة يف البيت اللو صلى فيه لك ب عليكم صالة فيه كما ك ب عليكم ص ،ليل ئذ -وسلم 
ار ووعد اآلخرة فرأاي اجلن  والن ،وهللا ما زايال الرباق حىت ف  ت هلما أبواب السماء ،الع يق
ثون دقال: وحي ،مث عادا عودمها على بدئهما. قال: مث ض ك حىت رأيت نواجذ  ،أمجع

اب  دأنه ربطه ليفر منه وإمنا سخر  له عامل الغيب والبهادة. قال: قلت: أاب عبد هللا أي 
 الرباق. قال: داب  أبي  طوي   كذا خطو  مد الب ر.

كمررررررا يف   ،روا  أمحررررررد والرتمررررررذي وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : حسررررررن اإلسررررررناد
[: و رررررررررذا 11/ 3ج [. وقررررررررال شررررررررريخنا: قررررررررال احلرررررررررافظ ابررررررررن كثرررررررررري رمحرررررررره هللا يف حفسرررررررررري  3147"صرررررررر يح الرتمرررررررررذي" 
مرررررن ربرررررط الدابررررر   -صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى آلررررره وسرررررلم  -ه غرررررري  عرررررن رسرررررول هللا نفررررري مرررررا أثب ررررر الرررررذي قالررررره حذيفررررر  

 وما سبق م دم على قوله. وهللا أعلم ابل واب. ا ر. ،ابحلل   ومن ال الة ببيت امل دس  ا سبق

ب ُث ال حبوق ف ال: اي ش   ،أنه رأى ش ب ث  بن ربعي بر و ق  بني يديه وعن حذيف   -273
وقال:  ،لككان ينهى عن ذ  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -بني يديك فإن رسول هللا 

 .«إن الرجل إذا قام يصلي مقبل هللا عليه بوجهه حىت ينرلب مو حُيِْدث حَدَث سو »
  .روا  ابن ماج  وقال شيخنا:  ذا حديث حسن

[ و ررررررررررررو يف "صرررررررررررر يح ابررررررررررررن 1596كمررررررررررررا يف "ال رررررررررررر ي  "   ،إسررررررررررررناد  حسررررررررررررن وقررررررررررررال البرررررررررررريص احلبررررررررررررا : 
 [1032ماج " 
   وروا  حممد بن ن ررررر املروزي يف حعظيم قدر ال ررررالة بسررررند آخر عن حذيف  قال

 إذا قام محدكم مو قال الرجل يف»قال:  -صرلى هللا عليه وعلى آله وسرلم  -إن رسرول هللا 
ينه فإن كاتب قن محدكم يف قبلته وال يبزقن عن لمز ص           الته يربل هللا عليه بوجهه فال يب

 . «بزق عن يسارهعن لمينه ولكن لي احلسنات
 وقال شيخنا: يرح ي احلديث ابلسندين إىل ال   . 

كمرررررررررررررررا يف   ،رجرررررررررررررررال البررررررررررررررريخني ،رجالررررررررررررررره ث رررررررررررررررات ، رررررررررررررررذا سرررررررررررررررند صررررررررررررررر يح وقرررررررررررررررال البررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررا : 
 [.3ج [ 1062"ال  ي  " 

ال »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا  وعن حذيف   -274
مو تكملوا  ،مث صوموا حىت تروا اَلالل تكملوا العدةتَردموا الشهر حىت تروا اَلالل مو 
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 .«العدة
عررررررن  ،وقررررررال: روا  سررررررفيان وغررررررري  ،عررررررن حذيفرررررر  ،عررررررن ربعرررررري ،عررررررن من ررررررور ،مررررررن طريررررررق جريررررررر روا  أبررررررو داود

 ومل يسررررررمي حذيفرررررر . ،-صررررررلى هللا عليرررررره وعلررررررى آلرررررره وسررررررلم  -عررررررن رجرررررر  مررررررن أصرررررر اب النرررررريب  ،عررررررن ربعرررررري ،من ررررررور
كمررررررا يف "صرررررر يح   ، يحاحلبررررررا : صررررررلررررررى شرررررررط البرررررريخني. وقررررررال البرررررريص ع ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح

 [.8/ 4ج [ و"اإلرواء" 2125النسائي" 

 دائن على دكان فأخذ أبو مسعود ب مي هوعن مهام أن حذيف  أمب الناس ابمل -275
قد  ،نهون عن ذلك ؟ قال: بلىفجبذ  فلما فر  من صالحه قال: أمل حعلم أهنم كانوا يُ 

 ذكرت حنْي مددحي.
صررررررلى هللا عليرررررره  -النرررررريب روا  أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا احثررررررر صرررررر يح ولرررررريس حبجرررررر  حنرررررره مل ُيسررررررن د إىل 

 . -وعلى آله وسلم 
  [.597كما يف "ص يح أيب داود"   ،وقال البيص احلبا  يف احثر: ص يح

 - والنهررررررري إمرررررررا مرررررررن النررررررريب ،قلرررررررت: لكرررررررن احوىل  رررررررو اج نررررررراب  رررررررذا الفعررررررر  الحفررررررراق صررررررر ابيني علرررررررى ذلرررررررك
 أو من كبار ال  اب . ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 كان إذا أراد أن  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعن حذيف   -276
 .«اللهم قين عذابك يوم جتمع مو تبعث عبادك»مث قال:  ،ينام وضع يد  حتت رأسه

 روا  الرتمذي وأمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
 [.3398كما يف ص يح الرتمذي   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: ذكر الدجال عند رسول هللا  وعنه  -277
ا إال بلهقولن ينجوا محد ِما  ،تنت بعضكم مخو  عندي من فتنة الدجالفِ ألَّن لَ »ف ال: 
 .«جاللفتنة الدوما ُصِنَعت فتنة منذ كانت الدنيا صغرية وال كبرية إال  ،جنا منها

 ،وحلذيفررررررر  يف ال ررررررر يح يف الررررررردجال حرررررررديث غرررررررري  رررررررذا ،روا  أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح
وقرررررال شررررريخنا:  «مكت     وب ب     ني عيني     ه ك     افر ،مس     لماً .... وهللا ال تض     ر »وروا  البررررروار بررررره وفيررررره: 

 إال سليمان بن ميسرة وقد وث ه ابن معني والنسائي.  ،احلديث رجاله رجال ال  يح
[ و ررررررو خمرررررررج 6769كمررررررا يف حعلي ررررره علررررررى "صرررررر يح ابررررررن حبرررررران"   ،حسررررررن صرررررر يح البرررررريص احلبررررررا :  وقرررررال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .[3082يف "ال  ي  " 
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صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: حفظت من رسول هللا  عن احلسن بن علي  -278
 وإن الكذب ريب . ،فإن ال دق طمأنين  ،د  ما يريبك إىل ما ال يريبك -وسلم 

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،روا  الرتمذي
[.2074كما يف "اإلرواء"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: علمي رسول هللا  احلسن وعن  -279
 ،من هديتاهدين في اللهم»: -س يف قنوت الوحر واقال ابن ج -كلمات أقوهلن يف الوحر
 ،ين شر ما قضيتوق ،وابرك يل فيما معطيت ،وتولين فيمن توليت ،وعافين فيمن عافيت

اركت ربنا تب ،وال يعز من عاديت ،يتإنك ترضي وال يُرضى عليك. إنه ال يذل من وال
 .«وتعاليت

و رررررو مرررررن اححاديرررررث الررررريت الررررروم الررررردار قطررررري البخررررراري  ،روا  أبرررررو داود وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح
  وأخرجه الرتمذي وقال: حديث حسن. وأخرجه النسائي وابن ماجه. ،ومسلما أن  رجا 

 [.1744و"ص يح النسائي"  ،[2ج [ 429كما يف"اإلرواء"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 
   صرررررررلى هللا -ر من رسرررررررول هللا كعن أيب احلوراء قال: قلت لل سرررررررن بن علي: ما حذ 

: -صرررلى هللا عليه وعلى آله وسرررلم  - ؟ قال: أذكر من رسرررول هللا -عليه وعلى آله وسرررلم 
يه لى هللا علصرررر -عها رسررررول هللا نرررررررررررررررررررو أ  أخذت مترة من متر ال رررردق  فجعل ها يف يفب قال ف

يك من  ذ  لما كان ع ،ي  اي رسررررررررررررول هللا ف ،بلعاهبا فجعلها يف ال مر -وعلى آله وسررررررررررررلم 
دع ما »قال: وكان ي ول:  «وإَّن آل حممد ال حتل لنا الص       دقة»قال:  ؟ ال مرة هلذا ال رررررررريب

نا  ذا قال: وكان يعلم «وإن الكذب ريبة ،فإن الص      دق طمأنينة ،يريبك إىل ما ال يريبك
وابرك  ،توتولين فيمن  تولي ،وعافين فيمن عافيت ،يتاهدين فيمن هد اللهم»الدعاء: 

ذل من إنه ال ي ،إنك ترض   ي وال يرض   ى عليك ،وقين ش   ر ما قض   يت ،يل فيما معطيت
ار شرررررعب  ال مث صررررر «تباركت ربنا وتعاليت»هنه قد قال  ذ  أيضرررررا: أ. وقال شرررررعب  و «واليت
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 يبك يف ثبوهتا.
وقررررررد الرررررروم الرررررردارقطي البخرررررراري ومسررررررلما  ،ورجالرررررره ث ررررررات ،صرررررر يح روا  أمحررررررد وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث

   [ وص  ه.429 حتت رقم أن  رجا . وأخرجه أبو يعلى وخرجه البيص احلبا  يف "اإلرواء"
 -وروا  ابررررررن حبرررررران مررررررن طريررررررق من ررررررور عررررررن ربعرررررري عررررررن عمررررررران بررررررن ح ررررررني قررررررال: أحررررررى رسررررررول هللا قلررررررت: 

 . في م  على أن الرج  املبهم  و ح ني ،فذكر  ،اي حممد رج  ف ال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
 [: ص يح.896وقال البيص احلبا  يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان" 

 

ه وعلى صلى هللا علي -م بن حون الُكلفي قال: قدمت على رسول هللا وعن احلك -280
سول هللا أحيناك : اي ر ناف ال دخلنا و اتسع حسع . قال: فأذن لنا فسابع سبع  أ -آله وسلم 

والبأن إذ  ،وأمر لنا ببيء من متر ،لنانرو وأمر بنا فأُ  ،ل دعو لنا خبري. قال: فدعا لنا خبري
ما  شهدان فيها أاي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ذاك دون قال: فلبثنا عند رسول هللا 

أو قال:  - ،م وكئا  على قوس -سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -اجلمع : ف ام رسول هللا 
ميها » قال: مث ،مباركات ،طيبات ،كلمات خفيفات  ،ف مد هللا وأث: عليه –على ع ا 

 .«بشرواومولكن سددوا  ،ولن تطيروا كل ما ممرُت به ،الناس إنكم لن تفعلوا
 وروا  أبو يعلى.  ،روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث حسن

كمررررررررررررا يف "صرررررررررررر يح أيب   ،وقررررررررررررال البرررررررررررريص احلبررررررررررررا : حسررررررررررررن ،احلكررررررررررررمقلررررررررررررت: وأخرجرررررررررررره أبررررررررررررو داود عررررررررررررن 
 .[1096داود" 

 

صلى هللا عليه وعلى  -أنه سأل عن قضي  النيب  عن عمر عن ابن عباس   -281
يف ذلك ف ام مح  ُ  بن مالك بن النابغ  ف ال: كنت بني امرأحني فضربت  -آله وسلم 

يه وعلى آله صلى هللا عل -ف ضى رسول هللا  ،ف  ل ها وجنينها إحدامها احخرى مبسطح
 يف جنينها بغرة وأن ح   . -وسلم 
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 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.   ،وغري  روا  أبو داود
 [.4572كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

ماع  عبد وعلى اجل ،: غووان من املدين  نريد ال سطنطيني عن أسلم أيب عمران قال -282
والروم مل  و ههور م حبائط املدين . ف م  رج  على العدو  ،الرمحن بن خالد بن الوليد

لت رو نمه ؟ ال إله إال هللا يل ي بيد  إىل ال هلك . ف ال أبو أيوب: إمنا أ ،ف ال الناس: مه
وأههر  -لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -هللا نبيه   ذ  اآلي  فينا معبر احن ار ملا ن ر

يل بِ  سَ يف  واْ رُ فِ نمَ وَ ﴿: -عو وج   –ل هللا نرو فأ ،قلنا  لم ن يم يف أموالنا ون ل ها ،اإلسالم
ن ن يم يف أموالنا فاإلل اء أبيدينا إىل ال هلك  أ ﴾ةِ كَ لُ  التهْ ىَل إِ  مْ يكُ يدِ أبَِ  واْ رُ لْ ت ُ  اَل وَ  هللاِ 

عو وج   –اجلهاد. قال أبو عمران فلم يول أبو أيوب جيا د يف سبي  هللا ون ل ها وند  
 حىت دفن ابل سطنطيني . –

 روا  أبو داود والرتمذي وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
 [.2512" ص يح أيب داودكما يف "  ، يحاحلبا : صوقال البيص 

ر يومئذ ب  بن عاموع  ،مرثد بن عبد هللا قال: قدم علينا أبو أيوب غازاي   وعن -283
فأخبر املغرب ف ام إليه أبو أيوب ف ال: ما  ذ  ال الة اي ع ب  ؟ ف ال:  ،على م ر

ال يزال »: ي ول -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أما سعت رسول هللا  ،ُشغلنا
 .«ما مل يؤخروا املغرب إىل من تشتبك النجوم - : على الفطرة أو قال -مميت خبري 
أمرررررا وهللا مرررررا يب إال أن يظرررررن النررررراس أنرررررك رأيرررررت رسرررررول وفيررررره قرررررال أيب أيررررروب:  ،إلمرررررام أمحررررردوا ،برررررو داودروا  أ

 . وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. ي نع  ذا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
.[418" ص يح أيب داودكما يف "  حسن ص يح.وقال البيص احلبا : 

صلى هللا عليه وعلى آله  - قال رسول هللاقال:  وعن أيب أيوب خالد بن زيد  -284
من  ومن محب ،فمن محب من يوتر خيمس فيفعل ،الوتر حق على كل مسلم»: -وسلم 
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 .«ومن محب من يوتر بواحدة فليفعل ،يوتر بثالث فيفعل
 . رجاله رجال ال  يح ،ذا حديث حسنوقال شيخنا:   روا  أبو داود والنسائي وابن ماجه

 [.1202ابن ماج   [1709كما يف "ص يح النسائي"   ، يح: صاحلبا وقال البيص 

أو  إذا أك  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  وعنه  -285
 .«وجعل له خمرجاً  ،وسوََّغهُ  ،وَسَرى ،احلمد هلل الذي َمْطَعمَ »شرب قال: 

  .على شرط البخاري ،روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
/ 2ج [ 705كمررررررررا يف "ال رررررررر ي  "   ،علررررررررى شرررررررررط البرررررررريخني ،إسررررررررناد  صرررررررر يح ل البرررررررريص احلبررررررررا : وقررررررررا

 وقد عوا  إىل عدة مراجع.  ،[330

 

صلى هللا عليه وعلى  - هللا رسول رأيت :قال ،  وذة بن العداء بن خالدعن  -286
 .الركابني يف قائم بعري على عرف  يوم الناس  طب -آله وسلم 

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.1917ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

 

 ،فط وخالد بن عر  ،قال: كنت جالسا  وسليمان بن صرد ،عن عبد هللا بن يسار -287
ف ال أحدمها  ،هجنازح فإذا مها يب هيان أن يكوان شهداء ،فذكروا أن رجال  حويف مات ببطنه

طنه فلن يعذب من يرتله ب»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -لألخر: أمل ي   رسول هللا 
 . «يف قَبه

إال عبرررررد هللا برررررن يسرررررار وقررررررد  ،رجالررررره رجرررررال ال رررررر يح ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حررررررديث صررررر يح ،روا  النسرررررائي
 وأمحد.  ،وأخرجه الرتمذي ،وث ه النسائي

 [.2051ص يح. كما يف "ص يح النسائي"   :وقال البيص احلبا 
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صلى هللا عليه وعلى  -قال: سعت رسول هللا  وعن خالد بن عدي اجلهي  -288
فيربله  ،وال إشرا  نفس ،من بلغه معرو  عن مخيه من غري مسألة»ي ول:  -آله وسلم 
 .«إليه –عز وجل  –فإمنا هو رزق ساقه هللا  ،وال يرده

كمرررررررا يف   ، يحاحلبرررررررا : صرررررررأمحرررررررد وأبرررررررو يعلرررررررى وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح. وقرررررررال البررررررريص روا  
 [.841"ص يح الرتغيب والرت يب" 

 

وعن خالد بن حكيم بن حوام قال: حناول أبو عبيدة رجال  ببيء فنها  خالد بن  -289
عُت رسول ي سكغضبك ولف ال: إ  مل أرد أن أ ،ف ال: أغضبت احمري. فأات  ،الوليد
د إن مشد الناس عذااًب يوم الريامة مش»ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

 .«الناس عذاابً للناس يف الدنيا
إال خالرررررد برررررن حكررررريم وقرررررد وث ررررره  ،ورجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،روا  أمحرررررد وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح

  .كما يف "حعجي  املنفع "  ،ابن معني
  ،إال خالررررررد بررررررن حكرررررريم و ررررررو ث رررررر  ،رجررررررال مسررررررلم ،رجالرررررره ث ررررررات ،إسررررررناد  صرررررر يح البرررررريص احلبررررررا : وقررررررال 

 [.1442كما يف "ال  ي  " 

عثه إىل ب –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ،عن خالد بن الوليد  -290
وعلى آله وسلم  صلى هللا عليه -فوا م النيب  ،فاع  موا ابلسجود ف  لهم ،أانس من خثعم

.«الترا ى َّنرامها ،مَّن بريٌ  من كل مسلم مع مشرك»بن ف الدي  مث قال:  –
 روا  الط اوي يف "مبك  اآلثر" وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 

[ وقرررررررررررال يف سرررررررررررند : رجالررررررررررره ث رررررررررررات رجرررررررررررال 1207واحلبرررررررررررا  رمحررررررررررره هللا ذكرررررررررررر  يف "اإلراوء" حترررررررررررت رقرررررررررررم  
كمررررررررا يف "ال  ريررررررررب". وذكررررررررر خالفررررررررا  يف احلررررررررديث   ،ال  إال أن حفررررررررص بررررررررن غيرررررررراث كرررررررران حغررررررررري حفظرررررررره قلرررررررري ،البخرررررررراري

عرررررن قررررريس برررررن  ،حاصرررررله أنررررره قرررررد روا  أبرررررو داود والرتمرررررذي وغريمهرررررا مرررررن طريرررررق أيب معاويررررر  عرررررن إساعيررررر  برررررن أيب خالرررررد
ومجاعررررررر  مل  ،وخالرررررررد الواسرررررررطي ،ومعمرررررررر ،أيب حرررررررازم عرررررررن جريرررررررر برررررررن عبرررررررد هللا بررررررره. وقرررررررال أبرررررررو داود ع بررررررره: روا   بررررررريم
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والنسرررررائي مرررررن طريرررررق  ،والرتمرررررذي مرررررن طريرررررق عبررررردة ،لك روا  أبرررررو عبيرررررد يف "الغريرررررب" عرررررن  بررررريميرررررذكروا جريررررررا . وكرررررذ
وروا   ،وذكرررررر الرتمرررررذي أن البخررررراري رجرررررح فيررررره اإلرسرررررال ،عرررررن قررررريس مرسرررررال   ،خالرررررد كلهرررررم عرررررن إساعيررررر  برررررن أيب خالرررررد

زم عررررن خالررررد عررررن قرررريس بررررن أيب حررررا ،عررررن إساعيرررر  بررررن أيب خالررررد ،الطررررربا  يف "الكبررررري" مررررن طريررررق حفررررص بررررن غيرررراث
 لوليد و ي الطريق اليت عند شيخنا.بن ا

أن  ،وخالرررررد برررررن الوليرررررد ،عرررررن عبرررررد الررررررمحن برررررن جبرررررري برررررن نفرررررري عرررررن أبيررررره عرررررن عررررروف برررررن مالرررررك احشرررررجعي 
مل  مس السلب. –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 

 رجاله رجال ال  يح. ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أمحد
  [.2721داود وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"  قلت: وروا  أبو 

 

ه صلى هللا علي -قال: إان ل عود على ابب رسول هللا  عن خباب بن احرت  -291
. ف النا: «امسعوا»نن ظر أن  رج  ل الة الظهر إذ خرج علينا ف ال:  –وعلى آله وسلم 
م على إنه سيكون عليكم ممرا  فال تعينوه». ف لنا سعنا. ف ال: «امسعوا»سعنا. مث قال:

 . «فمن صدقهم بكذِبم فلن يرد علي احلوض ،ظلمهم
 . 468وقال شيخنا: حسن. كما يف دالئ  النبوة صر ،روا  أمحد

[.284حسن لغري .  كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"   وقال البيص احلبا :
  

 

صلى هللا عليه وعلى  -قال: أحينا رسول هللا  وعن دكني بن سعيد اخلثعمي  -292
ليه وعلى آله صلى هللا ع -ف ال النيب  ،نسأله الطعام ،ائ موحنن أربعون وأربع -آله وسلم 

 –ما عندي إال ما ي يظي وال بي .  ،قال: اي رسول هللا «فأعطهمقم »لعمر:  -وسلم 
 رسول قال عمر: اي «هم ؟طقم فأع»قال:  –العرب أربع  اشهر قال وكيع: ال يظ يف كالم 

ملف ا  من فأخرج ا ،ف عد بنا إىل غرف  له ،وقمنا معه ،وطاع . قال: ف ام عمر هللا سعا
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ل: قال دكني: فإذا يف الغرف  من ال مر شبيه ابلف ي  الراب . قا ،حجوحه فف ح الباب
وكأن  ،ن آخر موإ  مل ،قال: مث ال فت شأنكم. قال: فأخذ ك  رج  منا حاج ه ما شاء.

.مل نرزأ منه مترة
  .وأخرجه احلميدي به ،على شرط البيخني ،روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح

[. 5238كمررررررا يف "صررررررر يح أيب داو"   ، يحاحلبررررررا : صررررررروقررررررال البررررررريص  .وأخرجررررررره أبررررررو داود خم  ررررررررا  قلررررررت: 
كمررررا يف حعلي ررررره علررررى "صرررر يح ابرررررن   ،سررررنادصررررر يح اإل ه:لبررررا  فيرررروقررررال البررررريص اح ،وأخرجرررره ابررررن حبررررران مطرررروال :قلررررت

 [.6494حبان" 

 

ال: إان ق -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه سأل رسول هللا  وعن ديلم  -293
صلى هللا عليه  - وأان لنس عني ببراب ي نع لنا من ال مح. ف ال رسول هللا ،أبر  ابردة

ف ال  ،فأعاد عليه الثاني  «فال تشربوه»قال: نعم. قال:  «ميسكر ؟»: -وعلى آله وسلم 
فال » قال: نعم. قال: «ميسكر ؟»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ت له رسول هللا
: -ى آله وسلم صلى هللا عليه وعل - ف ال له رسول هللا ،قال فأعاد عليه الثالث  «تشربوه

مل فأن » قال: فإهنم ال ي ربون عنه. قال: «بوهفال تشر »قال: نعم. قال:  «ميسكر ؟»
.«يصَبوا عنه فاقتلهم

 ص يح. : شيخناوقال  ،روا  أمحد
: وأخرجرررررره أبررررررو [. قلررررررت3651يف حعلي رررررره علررررررى "املبرررررركاة" كمررررررا   ،صرررررر يح : إسررررررناد قررررررال البرررررريص احلبررررررا و 

 [.3683كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صداود وقال البيص 

 

عليه  صلى هللا -عن اهلدن  ف ال: سعت رسول هللا  سئ أنه  وعن ذي خمرب  -294
 فتغزون منتم وهم عدوًا من ،ستصاحلون الروم صلحا آمنا»ي ول:  -وعلى آله وسلم 
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فريفع  ،لوللون ِبرج ذي تن ز مث ترجعون حىت ت ،وتسلمون ،وتغنمون ،فتنصرون ،ورائكم
لمني ب رجل من املسغضفي ،ول غلب الصليبرجل من مهل النصرانية الصليب فير

لمون إىل .... ويثور املس»: ويف رواي . «فعند ذلك تغدر الروم وجتمع للملحمة ،هفيدق
 .«تلك العصابة ابلشهادة هللا فيرتلون فيكرم ،مسلحتهم

 روا  أبو داود وابن ماجه وابن أيب شيب  وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
[. وروا  أبرررررررو داود عرررررررن ذي خمررررررررب 4163كمرررررررا يف "صررررررر يح ابرررررررن ماجررررررره"   ،يح احلبرررررررا : صررررررروقرررررررال البررررررريص 

  ستص       احلون ال      روم ص       لحا »ي ررررررول:  -صرررررررلى هللا عليرررررره وعلررررررى آلرررررره وسرررررررلم  -قررررررال سعررررررت رسررررررول هللا
علرررررى شررررررط  ،. وقررررال شررررريخنا:  ررررذا حرررررديث صرررر يح«وتغ     زون من     تم وه     م ع     دواً م     ن ورائك     م ،آمن    ا

 كما يف "ابن ماج ".  ، يح: صاحلبا وروا  ابن ماجه. وقال البيص  ،مسلم

 

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -قال: سعت رسول هللا  وعن رافع بن خديج  -295
 .«ىل بيتهإحىت يرجع الصدقة كالغازي يف سبيل هللا  العامل ابحلق على»ي ول:  -

 روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
  .[768ما يف "الرتغيب والرت يب" ك  ،حسن وقال البيص احلبا : 

بحوا مص»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -296
 .«ومعظم ل أجر ابلصبح فإنه معظم ألجوركم

مس     فروا ابلفج     ر »الرتمرررررذي:  ويف روايةةةةة روا  أبرررررو داود وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن. 
روا  الرتمرررررررذي والنسرررررررائي وابرررررررن و  ،إىل صررررررر يح لغرررررررري نا: احلرررررررديث يرح ررررررري . وقرررررررال شررررررريخ«فإن       ه معظ       م ل أج       ر

  ماجه.
 [.258كما يف "اإلرواء"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

صلى هللا عليه وعلى  -قال: رأيت رسول هللا  ،عن عبيد هللا بن رافع عن أبيه  -297
 ورأي ه ي وضأ مرة مرة.  ،ي وضاء ثالث  ثالث   –آله وسلم 
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روا  الطرررررررررربا  وإسرررررررررناد   وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا : . رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررن ا:وقرررررررررال شررررررررريخن ،روا  الررررررررردارقطي
 [.2122رجاله رجال ال  يح كما قال اهليثمي. كما يف "ال  ي  "   ،ص يح

 

ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعن ربيع   -298
 .«َمِلظِّوا بيا ذا اجلالل واإلكرام»

 ا  أمحد والنسائي وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. رو 
وواف ررررررره  .احلررررررراكم: صررررررر يح اإلسرررررررناد ال: قرررررررالجيررررررره وقررررررروذكرررررررر خمرّ   ،[1536"  وذكرررررررر  احلبرررررررا  يف "ال ررررررر ي 

 كما قاال.  و و ،الذ يب

 

لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -قال: أقبلنا مع رسول هللا  وعن رفاع  اجلهي  -299
فجع  رجال منا يس أذنون إىل أ ليهم  ،-ديد أو قال: ب ُ  – إذا كنا ابلكديد حىت -

مث  ،أث: عليهف مد هللا و  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ام رسول هللا  ،فيأذن هلم
لى آله صلى هللا عليه وع -ما ابل رجال يكون شق الشجرة اليت تلي رسول هللا »قال: 
 ال رج : ف ،فلم نر عند ذلك من ال وم إالب ابكيا «ق اآلخرمبغض إليهم من الش -وسلم 

وت عبد مشهد عند هللا ال لم»إن الذي يس أذنك بعد  ذا لسفيه. ف مد هللا وقال حينئذ: 
قال:  ،يشهد م ن ال إله إال هللا ومين رسول هللا صدقاً من قلبه مث يسدد إال سلك يف اجلنة

ن مميت سبعني ملفًا ال حساب عليهم وال يدخل م من ،-عز وجل  –وقد وعدين ري 
موا منتم ومن صلح من آابئكم ومزواجكم حىت تبوَّ يدخلوها  ال وإين ألرجوا من ،عذاب

ل ن ز ي –مو قال: ثلثا الليل  –ص  الليل نوقال: إذا مضى  ،وذرايتكم مساكن يف اجلنة
 اذ من ،يإىل السما  الدنيا فيرول: ال مسأل عن عبادي محد غري  –عز وجل  –هللا 

حىت  ،يهمن ذا الذي يسألين فأعط ،من الذي يدعوين مستجيب له ،غفر لهيستغفرين فأ
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 .«ينفجر الصبح
ابرررررررررن خوميررررررررر  يف أخرجررررررررره و  ،رجالررررررررره رجرررررررررال ال ررررررررر يح ،وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح ،روا  أمحرررررررررد

 والبوار.  ،والطيالسي ،"ال وحيد"
كمرررررررررا يف حعلي ررررررررره علرررررررررى "صررررررررر يح ابرررررررررن   ، يحاحلبرررررررررا : صرررررررررقلرررررررررت: وأخرجررررررررره ابرررررررررن حبررررررررران وقرررررررررال البررررررررريص 

 على شرط البيخني. ،[ وقال:  ذا إسناد ص يح2405[ و و خمرج يف "ال  ي  " 212حبان" 

 

قال  (2)﴾ونَ مُ صِ تَ ختَْ  مْ كُ بِِّ رَ  ندَ عِ  ةِ امَ يَ رِ الْ  مَ وْ ي َ  مْ كُ نَّ إِ  مثَّ ﴿لت نرو عن الوبري قال: ملا  -300
 ذٍ ئِ مَ وْ ي َ  نَّ لُ ئ َ سْ تُ لَ  مثَّ ﴿لت: نرو وملا  ،«نعم»خ وم نا يف ال دنيا ؟ قال: الوبري: أي رسول هللا مع 

ا احسودان: مه –يعي  –نعيم نسأل عنه وإمنا  أيل  ،رسول هللاقال الوبري: أي  (3)﴾يمِ عِ النَّ  نِ عَ 
 .«مما إن ذلك سيكون»واملاء. قال:  ،ال مر

 روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 على آله صلى هللا عليه و  - لت  ذ  السورة على رسول هللانررررررررررررو قال: ملا  له  ويف رواي

ُمونَ مثَّ ِإنَُّكْم يَ ْوَم اْلِرَياَمِة ِعنَد رَبِّكُ . ونَ تُ يِِّ م مَّ هنَُّ إِ وَ  تٌ يِِّ مَ  كَ نَّ إِ ﴿  -وسرررررررررررررلم  قال  ﴾ْم خَتَْتص          ِ
ليكرر  ،عمن»؟ قال: أيكرر علينا ما كان يف الدنيا مع خوا  الذنوب  ،الوبري: أي رسول هللا

 . ف ال الوبري: وهللا أن احمر لبديد. «ى إىل كل ذي حق حرهحىت يؤدَّ  ،عليكم
 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،بن و  وأبو يعلى ،وابن ماج  ،الرتمذيروا  و 

  .[3356و  3236كما يف "ص يح الرتمذي"   ،حسن وقال البيص احلبا : 

 ول يومئذ: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -301
 –ا صنع م -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -حني صنع برسول هللا  «موجب طلحة»

 على ههر . -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف عد النيب  ،-يعي حني برك له طل   
                                         

 .31سورة الومر، اآلي :   (2)

 .8سورة ال كاثر، اآلي :   (3)
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صرررررررر يح غريررررررررب. وقررررررررال  والرتمررررررررذي وقررررررررال: حسررررررررن ،وأبررررررررو يعلررررررررى ،روا  أمحررررررررد وابررررررررن أيب عاصررررررررم يف "السررررررررن "
 شيخنا:  ذا حديث حسن. 

 [.945كما يف "ال  ي  "   ،حسن وقال البيص احلبا : 

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -قال: سعت رسول هللا  وعن الوبري بن العوام  -302
حىت  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ي ول وقد كان الناس اهنوموا عن رسول هللا  -

صلى  - مث رجعوا إىل رسول هللا ،إىل جب  بناحي  املدين  ،دون احعرا  ان هى بعضهم إىل
 وقد كان حنظل  بن أيب عامر ال  ى  و وأبو سفيان بن حرب -هللا عليه وعلى آله وسلم 

ي     فعال  شداد ابلسيف حىت ق له وقد كاد ،حنظل  رآ  شدباد بن احسود  فلما اس عال
كم حنظلة إن صاحب»: -لى هللا عليه وعلى آله وسلم ص - ف ال رسول هللا ،أاب سفيان

. ف ال رسول ئع اف الت: خرج و و جنب ملا سع اهل «فسلوا صاحبته ،تغسله املالئكة
 .«فذاك قد غسلته املالئكة»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا

حسرررررن. كمرررررا يف   :وقرررررال البررررريص احلبرررررا وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن. ،روا  اإلمرررررام حممرررررد برررررن حبررررران
 [.6986حعلي ه على "ص يح ابن حبان"  

 

رج   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أحى النيب  وعن زيد بن أرقم  -303
من اليهود ف ال: اي أاب ال اسم: ألست حوعم أن أ   اجلن  أيكلون فيها ويبربون ؟ قال: 

وعلى آله  صلى هللا عليه -  ه. ف ال رسول هللاوقد قال حص ابه: إن أقر ل هبذا خ م
 يف املطعم واملشرب والذي نفسي بيده إن محدكم ليعطى قوة مائة رجل»: -وسلم 

قال: ف ال له اليهودي: فإن الذي أيك  ويبرب حكون له احلاج  ؟  «والشهوة واجلماع
فيض من ي ،حاجتهم عرق»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: ف ال رسول هللا

 .«فإذا البطن قد ضمر ،مثل املسك ،جلودهم
 ،لو رررررررد" وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يحروا  اإلمرررررررام أمحرررررررد وابرررررررن أيب شررررررريب  و نررررررراد برررررررن السرررررررري يف "ا
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 والنسائي يف "حفسري ".  ،والدارمي ،وروا  البوار
 [.7381كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

 ،ن اليهودرجٌ  م -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ال: س   ر  النيب  ق وعنه  -304
جربي  عليه السالم ف ال: إن رجال من اليهود   قال: فاش كى لذلك أايما  قال: فجاء

سول فأ ْرس   إليها من جييء هبا. فبعث ر  ،يف بئر كذا وكذاع دا   ،ع دا   ،ع د لك ،س رك
: قال ،ل هافاس خرجها فجاء هبا ف لب  ،عليا   -سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -هللا 

ما ذكر لذلك ف ،كأمنا نبط من ع ال    -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ام رسول هللا 
 وال رآ  يف وجهه قط حىت مات. ،اليهودي

روا  اإلمرررررررررام أمحرررررررررد وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث رجالررررررررره رجرررررررررال ال ررررررررر يح. وروا  النسرررررررررائي والطرررررررررربا  يف 
 يح احلبررررررررا : صررررررررواحلمررررررررد هلل. وقررررررررال البرررررررريص  ،وذكررررررررر البرررررررريص اخلررررررررالف فيرررررررره مث قررررررررال: فاحلررررررررديث صرررررررر يح ،الكبررررررررري
 [.4091كما يف "ص يح النسائي"   ،اإلسناد

مث  ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب قال: رمدت عيي فعاد   وعنه  -305
قال:  ،واح سب قال: كنت أصرب «لو أن عينك ملّا هبا كيف كنت ح نع ،اي زيد»قال: 

 .«مث اح سبت كان ثوابك اجلن  ،لو أن عينك ملّا هبا»
وقرررررررال شرررررريخنا:  رررررررذا حررررررديث حسررررررن. وروا  أمحرررررررد بن ررررررو  وروا  أبرررررررو داود  ،روا  البخرررررراري يف "احدب املفرررررررد"

 . ن بعييمن وجع كا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عاد  رسول هللا  خم  را قال زيد 
 [.3102كما يف "ص يح أيب داود"   ،حسن : وقال البيص احلبا 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كنا مع رسول هللا  وعن زيد بن أرقم  -306
قال:  «ِمن يرد على احلوض من مائة مل  جز  ما منتم جز »ال  قال: ف ال: نرو م نالنرو ف -

 .«مائةسبعمائة مو مثان »قال:  ؟ يومئذقلت: كم كنت 
 ،واحلررررررراكم ،" "السرررررررن يفوروا  ابرررررررن أيب عاصرررررررم  ،صررررررر يح أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديثروا  أبرررررررو داود و 
  .و و على شرط البخاري

وأسرررررره طل رررررر  بررررررن يويررررررد  ،غررررررري أيب محرررررروة ،ورجالرررررره رجررررررال البرررررريخني ،سررررررند  صرررررر يح وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : 
 [.123كما يف "ال  ي  " ،النسائيو ووث ه ابن حبان  ،من رجال البخاريف ،احن اري

 صلى هللا عليه وعلى آله - قال: ل د كنا ن رأ على عهد رسول هللا وعنه  -307
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بطن  وال لم أ ،ألبتغى إليهما آخر ،لو كان ألبن آدم واداين من ذهب وفضة»: -وسلم 
 .«ويتوب هللا على من اب ،ابن آدم إال الاراب

 ،صررررررر يح إسرررررررناد  رررررررذا روا  أمحرررررررد والبررررررروار. وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح. وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :
 [.2910كما يف "ال  ي  "   رجاله ث ات.

صلى هللا عليه  -عن النيب   -شك شعب   ،أو زيد بن أرقم –وعن أيب سرحي   -308
.«من كنت مواله فعلي مواله»قال:  -وعلى آله وسلم 

وقررررررال: حررررررديث حسررررررن غريررررررب. وروى شرررررررعب   ررررررذا احلررررررديث عررررررن ميمررررررون أيب عبررررررد هللا عرررررررن  ،روا  الرتمررررررذي 
وأبررررو سرررررحي  حذيفرررر  بررررن أسرررريد صرررراحب رسررررول  ،حنررررو  -صررررلى هللا عليرررره وعلررررى آلرررره وسررررلم  -بررررن أرقررررم عررررن النرررريب  زيررررد
عرررررررن ابرررررررن  ذكررررررررو  ،وروا  أمحرررررررد ،. وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح-صرررررررلى هللا عليررررررره وعلرررررررى آلررررررره وسرررررررلم  - هللا

 عباس مثله. 
[ ويف 3713مررررررررذي" كمررررررررا يف "صرررررررر يح الرت   ،وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا  يف حررررررررديث زيررررررررد بررررررررن أرقررررررررم: صرررررررر يح

[.1750"ال  ي  " 

مل  من»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن زيد  -309
.«أيخذ من شاربه فليس منَّا

  .وروا  النسائي وابن أيب شيب  ،رجاله ث ات ،روا  الرتمذي وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
 [.13[ 16/ 1" كما يف "ص يح النسائي  ، يحاحلبا : صوقال البيص 

و و داخ  على املخ ار أو  ،قال: ل يت زيد بن أرقم  ،عن علي بن ربيع  -310
ي ول:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف لت له: أسعت رسول هللا  ،خارج من عند 

 قال: نعم. «إين ارك فيكم الثرلني؟»
 ك اب هللا عو»ويع وب بن سفيان الفسوي وزاد فيه:  ،روا  أمحد

 وروا  الط اوي يف "مبك  اآلثر".  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،«عرتيتوج  و 

[ 356/ 4رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح. كمرررررررا يف " ال ررررررر ي  "  ج  ،إسرررررررناد  صررررررر يح وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :
 [.1761حتت رقم  
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صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ت قال: قال رسول هللا وعن زيد بن ثبت  -311
ف علم ها يف  ،«افَ تَ َعلَّْمه»قال: قلت: ال. قال:  «السراينية ؟ إهنا أتتيين كتب ؟ حتسن» :-
   عبر يوما .عسب

 روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
  علمت ك اب ف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أمر  رسول هللا : ويف رواي 

 ن ررف شررهر حىت إال يب فلم مير ،ف علم ها «ايين وهللا ما آمن يهود على كتإ»يهود وقال: 
. ليهإوأقرأ له إذا ُك ب  ،إذا ك بفكنت أك ُب له  ،حذق ه

  .والرتمذي ،رو  أبو داود
 [.85/ 3ج [ 2715كما يف "ص يح الرتمذي"   ،حسن ص يح وقال البيص احلبا : 

قع يف و  وعن ابن الديلمي قال: ل يت أيب بن كعب ف لت: اي أاب املنذر إنه قد -312
 عذب أن هللا نفسي شيء من  ذا ال در ف دثي ببيء لعل  يذ ب من قليب. قال: لو

 من ولو رمحهم كانت رمح ه هلم خريا   ،عذهبم و و غري هامل هلمأ   أرضه لو  أ   ساواحه
 ،دريف سبي  هللا ما قبله هللا منك حىت حؤمن ابل  ولو أنف ت جب  أحد ذ با   ،أعماهلم

غري  ولو مت على ،وما أخطأك مل يكن لي يبك ،ليخطئكابك مل يكن وحعلم أن ما أص
ف ال  ،وأحْيت ابن مسعود ،ف ال ل مث  ذلك ،ذلك لدخلت النار. قال: فأحيت حذيف 

 -ى آله وسلم صلى هللا عليه وعل -وأحيت زيد بن ثبت ف دثي عن النيب  ،ل مث  ذلك
 مث  ذلك.

  .وروا  أبو داود وابن ماج  ،حسن.روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث 
 [.76كما يف "ص يح ابن ماج "   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

   وعن زيد بن ثبت  صررلى هللا عليه وعلى آله وسررلم  -قال: سعت رسررول هللا- 
محهم كانت ولو ر  ،مرض  ه لعذِبم غري ظامل َلممهل لو من هللا عذب مهل مساواته و »ي ول: 
اَلم ولو ك  ان ل  ك جب  ل مح  د مو مث  ل جب  ل مح  د ذهب  ا نفرت  ه يف خريا من معم   َلم رمحت  ه
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 ،طئكوتعلم من ما مص       ابك مل يكن ليخ ،س       بيل هللا ما قبله هللا منك حىت تؤمن ابلردر
 .«ومنك إن مت على غرْي هذا دخلت النار ،مل يكن ليصيبك كومن ما مخطأ

 روا  أمحد.

 ول: ي -له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -313
 ،ره ليس بفريهفإنه رب حامل ف ،غريه مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه مً َنضَّر هللا امر »

اً: ل عليهن قلب مسلم مبدغِ ثالث خصال ال يَ  ،ورب حامل فره إىل من هو مفره منه
 «ورائهم نفإن دعوهتم حتيط مِ  ،ولزوم اجلماعة ،ومناصحة والة األمر ،إخالص العمل هلل

 ،دنيا وهي راغمةومتته ال ،وجعل غناه يف قلبه ،من كان مهه اآلخرة: مَجََع هللاُ مشله»ل: وقا
من الدنيا إال  أيتهومل  ،وجعل فرره بني عينيه ،هتومن كانت نيته الدنيا: فرق هللا عليه ضيع

 ا عن ال الة الوسطى و ي الظهر.ن  وسأل   «ما كتب له
ل ررررررالة الوسررررررطى فال رررررر يح أهنررررررا وأمررررررا ا ،ورجالرررررره ث ررررررات ،روا  أمحررررررد وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح

أبررررررو داود والرتمررررررذي أولرررررره إىل:  وروا «م      ن كان      ت ال      دنيا.... اخ»وروا  ابررررررن ماجرررررره م   رررررررا علررررررى:  ،الع ررررررر

  .«ورب حامل فره ليس بفريه»

[ وقررررررررال يف 404كمررررررررا يف "ال رررررررر ي  "   ،رجالرررررررره كلهررررررررم ث ررررررررات ،سررررررررند  صرررررررر يح وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : 
 [: ص يح.4180اجه" "ص يح ابن م

ث وحيمدوا ثال ،قال: أمروا أن يسب وا دبر ك  صالة ثالث وثالثني وعنه  -314
سول فأويت رج  من احن ار يف منامه ف ي  له: أمركم ر  ،ويكربوا أربعا وثالثني ،وثالثني

وحتمدوا  ،أن ُحس بّ  وا دبر ك  صالة ثالث وثالثني -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
اجعلوا  ،عبرينو  مخسا   افاجعلو وحكربوا أربعا وثالثني ؟ قال: نعم. قال:  ،ثالث وثالثني

فذكر ذلك له  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هلي . فلما أصبح أحى النيب لفيها ا
 .«اجعلوها كذلك»ف ال: 

فلرررررح وقرررررد وث ررررره إال كثرررررري برررررن أ ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،روا  النسرررررائي وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح
 وقال: ص يح اإلسناد. واحلاكم ،والطربا  يف الدعاء ،وأمحد ،وابن خومي  ،وروا  الرتمذي ،النسائي
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 [.1349كما يف ص يح النسائي   ،وقال البيص احلبا : ص يح

 

 -قال: سألت زيد بن خارجه عن ال الة على النيب  ،عن  موسى بن طل   -315
 عليه وعلى صلى هللا -ف ال زيد: إ  سألت رسول هللا  ،-وعلى آله وسلم  صلى هللا عليه

قولوا: اللهم  مث ،صلوا واج هدوا»ف الت: كيف ال الة عليك؟ قال:  ،بنفسي –آله وسلم 
 .«كما ابركت على إبرا يم إنك محيد  يد  ،وعلى آل حممد ،ابرك على حممد
وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن. وقررررررررال  ،لطرررررررررب وا ،والط رررررررراوي ،والفسرررررررروي ،والنسررررررررائي ،روا  أمحررررررررد

 [.1291البيص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح النسائي"  

 

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعن زيد بن خالد  -316
 .«ةإنه يؤذن للصال»ويف رواي :  .«ال تسبوا الديك فإنه يدعو إىل الصالة»: 

 يح.روا  أمحد وأبو داود والنسائي يف "عم  اليوم والليل " وقال شيخنا:  ذا حديث ص 
  وأخرجه معمر يف "جامعه" كما آخر "م ررررررررررررررنف عبد الرزاق" بلفظ: قال زيد: لعن

لعنه فإنه ال ح»ف ال:  -صرررلى هللا عليه وعلى آله وسرررلم  -رج  ديكا صرررا  عند رسرررول هللا 
  .«يدعو لل الة

 ،ورجررررررح وصررررررله ،أمحررررررد وابرررررن حبرررررران واحلميرررررردي وذكررررررر شررررريخنا أنرررررره اخ لررررررف يف وصرررررله وإرسرررررراله وكرررررذا أخرجرررررره
 وقال: ف ح احلديث واحلمد هلل. 

 [.253/ 3ج [ 5101كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

أحسن من توضأ ف»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -317
 .«ا غفر له ما تردم من ذنبهمتني ال يسهو فيهوضو ه مث صلى ركع

 روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 .[6041كما يف "ص يح اجلامع"   ،وقال البيص احلبا : حسن
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من »قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن السائب  -318
ال  ،وعليه لعنة هللا واملالئكة والناس ممجعني –عز وجل  –مخا  مهل املدينة مخافه هللا 
 ..اخل.ويف لفظ: من أخاف أ   املدين  هاملا . .«وال عدالً  يربل هللا منه يوم الريامة صرفاً 

 رجاله رجال ال  يح.  ،روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
/ 5ج [ 2304 حتررررررررت رقررررررررم   "كمررررررررا يف"ال رررررررر ي  ،بعررررررررد خترجيرررررررره: إسررررررررناد  صرررررررر يح وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا 

 [ وعند  السائب بن خالد وصوابه بن خالد.383

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -أن امرأة جاءت إىل رسول هللا  وعن السائب  -319
قينة بين  هذه»اي نيب هللا. قال:  ،قالت: ال «اي عائشة متعرفني هذه ؟»ف ال:  -وسلم 
صلى  -النيب  ف ال ،فغن ها ،قالت: نعم. قال: فأعطا ا طب ا «حتبني من تغنيك ؟ ،فالن

 .«قد نفخ الشيطان يف منخريها»: -هللا عليه وعلى آله وسلم 
وأخرجررررررره النسرررررررائي يف "عبررررررررة  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،ذا حرررررررديث صررررررر يحروا  أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا:  ررررررر

  النساء".
 [.3281كمررررررررا يف "ال رررررررر ي  "   ،علررررررررى شرررررررررط البرررررررريخني ، ررررررررذا إسررررررررناد صرررررررر يح وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : 

 ".ال اموس" كما يف .والذي يؤك  فيه ،قلت مع: قوله: أعطا ا طب ا : الطبق: ك  غطاء ال زم على البيء

 

سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -عن سامل بن عبيد قال: أغمي على رسول هللا  -320
 ،نليؤذِِّ ف مروا بالالً »الوا: نعم. قال: ق «محضرت الصالة ؟»ف ال:  ،مث أفاق ،يف مرضه -

قالوا:  «؟ محضرت الصالة»ف ال:  ،. مث أغمي عليه فأفاق«يصل ابلناسلومروا ماب بكر ف
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 ،ه فأفاقمث أغمي علي ،«ومروا ماب بكر فليصل ابلناس ،نفليؤذِِّ  مروا بالالً »نعم. قال: 
ليصل ومروا ماب بكر ف ،نيؤذِِّ فل مروا بالالً »قالوا: نعم. قال:  ،«محضرت الصالة ؟»ف ال: 
فلو  ،يعطامل ام يبكي ال يس  فإذا قام ذلك ،ف الت عائب : إن أيب رج  أسيف ،«ابلناس

فليصل  ومروا ماب بكر ،نفليؤذِِّ  مروا بالالً »ف ال:  ،أمرت غري . مث أغمي عليه فأفاق
ر وأمر أبو بك ،قال: فأمر بالل فأذن «يوس  مو صواحبات فإنكن صواحب ،ابلناس

قال:  ،ف وجد خ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -مث إن رسول هللا  ،ف لى ابلناس
أبو بكر  فلما رآ  ،فاحكأ عليهما ،ة ورج  آخرفجاءت برير  ،«انظروا يل من متكئ عليه»

على آله صلى هللا عليه و  -مث جاء رسول هللا  ،فأومأ إليه أن أثبت مكانك ،ذ ب لينكص
 -ول هللا مث إن رس ،حىت قضى أبو بكر صالحه ،ب أيب بكرحىت جلس إىل جن -وسلم 

 قب . -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
علررررري. وقرررررال شررررريخنا:  مل حيررررردث بررررره غرررررري ن رررررر برررررن ،روا  أبررررو عبرررررد هللا برررررن ماجررررره وقرررررال:  رررررذا حرررررديث غريرررررب

   ذا حديث ص يح.
  ر مف ال عوزاد يف آخر :  ،ثلهمبابن أيب عاصرررررررررررم يف "اآلحاد واملثا "  وروا وهللا :

رب ه قب  إال ضررررررر -صرررررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررررلم  -ال أسع أحدا  يذكر أن رسرررررررول هللا 
اس وقالوا: اي قال: فأمسررك الن ،مل يكن فيهم نيب قبله ،قال: وكان الناس أُّميني ،بسرريفي  ذا

أحيت أاب ف فادعه. -صرررلى هللا عليه وعلى آله وسرررلم  -سرررامل انطلق إىل صررراحب رسرررول هللا 
صررررلى هللا  - و و يف املسررررجد فأحي ه أبكي د بررررا فلما رآ  قال: قب  رسررررول هللا كر ب

صلى  -؟ ف لت: إن عمر ي ول: ال أسع أحدا  يذكر أن رسول هللا  -عليه وعلى آله وسلم 
جاء قب  إال ضرب ه بسيفي  ذا. ف ال: انطلق. فانطل ت معه و  -هللا عليه وعلى آله وسلم 

ها الناس ف ال: اي أي ،-صرررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررلم  - رسرررررول هللاالناس قد أكبوا على 
ُم يِِّتٌ مَ  ِإنَّكَ ﴿ل. قال: فأفرجوا له فجاء حىت أكب عليه مث ملسه مث قال:  أفرجوا  مَّيُِِّتونَ  َوِإهنَّ
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 - ول هللاأقب  رسر -صرلى هللا عليه وعلى آله وسرلم  -ف الوا: اي صراحب رسرول هللا  (1)﴾
ب ف الوا: اي صرررررراح ،؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صرررررردق -ه وعلى آله وسررررررلم صررررررلى هللا علي

لوا: كيف ؟ قال: نعم. قا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -؟ ن لي على رسول رسول هللا
؟ قال: يدخ  قوم فيكربون ويدعون مث  رجون حىت يدخ  الناس. قالوا: اي صاحب رسول 

لى آله وسررلم صررلى هللا عليه وع - أيدفن رسررول هللا -صررلى هللا عليه وعلى آله وسررلم  -هللا 
فأن  ،هفيه روح   –عو وج   – ب  هللاُ ؟ قال: نعم. قالوا: أين ؟ قال: يف املكان الذي ق   -

 أمر م أن مث ،هللا حبارك وحعاىل مل ي ب  روحه إاّل يف مكان طيب. فعلموا أن قد صررررررررررررررردق
 ،ا من احن ررررررارإىل إخوانن بنا انطل والوا: واج مع املهاجرون ي برررررراورون ف ا ،يغسررررررله بنو أبيه

: من له ومنكم أمري. ف ال عمر  ،ندخلهم معنا يف  ذا احمر. ف الت: احن رررار منا أمري
اِحِبهِ  يَ ُرولُ  ِإذْ  اْلَغارِ  يف  مُهَا ِإذْ ﴿مث   ذا:  مث بسررررط  ،مها من (2)﴾َعَنامَ  اَّلَِّ  ِإنَّ  حَتَْزنْ  الَ  ِلص   َ

د سع ه من ق واحسرررررررربيبيع  حسررررررررن  مجيل . وقال ابن أيب عاصررررررررم: س يد  فبايعه وابيعه النا
. هن ر بن علي ماال أح ي

[ قلرررررررررت: وأخرجررررررررره 366/ 1[ 1026كمرررررررررا يف "صررررررررر يح ابرررررررررن ماجررررررررر "   ، يحاحلبرررررررررا : صررررررررروقرررررررررال البررررررررريص 
[: 333وقررررررال البرررررريص احلبررررررا  يف "خم  ررررررر  للبررررررمائ "  ،الرتمررررررذي يف "البررررررمائ " مطرررررروال مثرررررر  روايرررررر  ابررررررن أيب عاصررررررم

  يح.ص

 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: خرجنا مع رسول هللا    وعن سربة -321
ضاء  قوم   اق  لنا ق ،سراق  بن مالك املدجلي: اي رسول هللا له قال ،حىت إذا كنا بعسفان

 ،ةكم هذا عمر  حجقد مدخل عليكم يف –عز وجل  -إن هللا »ف ال:  .كأمنا ولدوا اليوم
 .«ه هديإالَّ من كان مع ،تطوَّ  ابلبيت وبني الصفا واملروة فرد حل ذا قدمتم فمنفإ

                                         
 . 30سورة الومر، اآلي :   (1)

 .40سورة ال وب ، اآلي :   (2)
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وقرررررررال البررررررريص  .وروا  الررررررردارمي ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،روا  أبرررررررو داود وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح
 [.1801" أيب داودكما يف "ص يح ، يحاحلبا : ص

سجد يف موضع امل لنرو  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -322
َمن مهل »وأن جهين  حل و  ابلرحب  ف ال هلم:  ،مث خرج إىل حبوك،فأقام ثالث ،حتت دوم 
سموها. قد مقطعتها لبين رفاعة فاقت»ف الوا: بنو رفاع  من جهين . ف ال:  «ذوي املروة ؟
.«ومنهم َمن ممسك فعمل ،فمنهم من ابع

 روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
ولكرررررررن فيررررررره أن ال ررررررر ايب  ،[3068كمرررررررا يف "صررررررر يح أيب داود"   ،وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :  حسرررررررن اإلسرررررررناد

 معلوم من "حتف  احشراف" وغري .كما  و   ،وس ط عن أيب سربة بن معبد ،الربيع بن سربة و و خطأ

 

كم عن مهنا »قال:  -ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل - عن النيب  وعن سعد -323
 .«قليل ما مسكر كثريه

 روا  النسائي والدارمي وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
[ 44/ 8ج وقررررررررال يف "اإلرواء"  ،[5624كمررررررررا يف "صرررررررر يح النسررررررررائي"   ، يحاحلبررررررررا : صرررررررروقررررررررال البرررررررريص 

 على شرط مسلم. ،إسناد  جيد

 ،أان أدعوو  -وسلم صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: سعي النيب  عن سعد  -324
 .«اللهم استجب له إذا دعاك»ف ال: 

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. ، ار"روا  البوار كما يف "كبف احس
وقررررررررال البرررررررريص احلبرررررررررا :  ،ورجررررررررح املرسررررررررر  ،وأخرجرررررررره الرتمرررررررررذي يف فضررررررررائ  سررررررررعد م  رررررررررال ومرسررررررررال قلررررررررت:

في مرررررر  أن  ، ررررررو سررررررند البرررررروار [. قلررررررت: وسررررررند الرتمررررررذي3751كمررررررا يف "صرررررر يح الرتمررررررذي"   ،امل  رررررر  يأ .صرررررر يح
 احلديث روي على الوجهني فال يضر.

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: مرب عليب النيب  وعن سعد بن أيب وقا   -325
 وأشار ابلسباب . «َمحِّد ،َمحِّد»وأان أدعو  صبعيب ف ال:  -وسلم 

. وقرررررال البررررريص النسرررررائي وروا  ،علرررررى شررررررط البررررريخني ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح ،روا  أبرررررو داود
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 [.1272كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : ص

{ ِإَّنَّ َمنَزْلَناُه قُ ْرآًَّن 1الر تِْلَك آاَيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي}﴿يف قوله حعاىل:  وعنه  -326
ى صلى هللا عليه وعل -ل ال رآن على رسول هللا نرو قال: ف (1)﴾{2َعَربِيًِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِرُلوَن}

 –ل هللا نرو لو ق  ت علينا. فأ ،قال: ف ال عليهم زماان  ف الوا: اي رسول هللا -آله وسلم 
 ﴾تِْلَك َآاَيُت اْلِكَتاِب املُِبني.... حَنُْن نَ ُرصُّ َعَلْيَك َمْحَسَن اْلَرَصصِ  .الر﴿: -عو وج  

َن احْلَِديِث ِكَتاابًَ ْحسَ َل مَ ن ز هللاُ ﴿: -عو وج  –ل هللا نرو لو حدث نا. فأ ،ف الوا: اي رسول هللا
د: وزاد فيه آن.ر حؤدبون ابل  وأابل رآن  حؤمرونك  ذلك   (1)﴾مَُّتَشاِِباً  لوا: اي اق ،قال خالب

 .(2)﴾هللاِ  رِ كْ ذِ لِ  مْ وِبُُ لُ ق ُ  عَ شَ ختَْ  نْ مَ  اْ وَ ن ُ آمَ  ينَ ذِ لَّ لِ  نِ أيَْ  ملَْ مَ ﴿ل هللا: نرو لو ذكرحنا فأ ،رسول هللا
رجالرررررره رجررررررال  ،وقررررررال شرررررريخنا: صرررررر يح ،ن را ويرررررره وابررررررن جريررررررر وابررررررن حبرررررران واحلرررررراكموإسرررررر اق برررررر روا  البرررررروار

َممَلْ أيَِْن لِلَّ        ِذيَن آَمنُ         َوْا َمْن ﴿ول نرررررررررو وأمررررررررا سرررررررربب  ،إال خررررررررالد أاب مسررررررررلم وقررررررررد وث رررررررره ابررررررررن معررررررررني ،ال رررررررر يح
 كما يف م ادر ال خريج.   ،فمبكوك فيه ﴾خَتَْشَع قُ ُلوُِبُْم ِلذِْكِر هللاِ 

 .[6176حبان"  كما يف "حعلي ه على "ص يح ابن  ، يحا : صاحلبوقال البيص 

ناس أشد بالء ؟ أي ال ،قال:قلت: اي رسول هللا وعن سعد بن أيب وقا   -327
 ،يف دينه صلباً  فأن كان ،يبتلى العبد على حسب دينه ،األنبيا  مث األمثل فاألمثل»قال: 

  ابلعبد حىت ا يَبح البالفم ،وإن كان يف دينه رقة ابتلي على حسب دينه ،اشتد بالؤه
 .«ياركه لمشي على األرض وما عليه خطيئة

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،والرتمذي والدارمي ،روا  ابن ماجه
 [: حسن ص يح.2398وقال البيص احلبا  يف "ص يح الرتمذي" 

 ،أك  منها  فعُأيت ب   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -328
ي  رجل من هذا جي» -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ف ال رسول هللا ،فضل ففضلت 

                                         
 .2-1سور يوسف، اآلي :   (1)

  .23اآلي : سورة الومر،   (1)

 .16سورة احلديد، اآلي :   (2)
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قال سعد: وكنت حركت أخي عمريا  ي وضأ.  ،«أيكل هذه الفضلة ،من مهل اجلنة ،الفج
 قال: ف لت:  و عمري. قال: فجاء عبد هللا بن سالم فأكلها.

   املن خب.وروا  عبد بن محيد يف ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أمحد
[ و ررررررررو خمرررررررررج يف 7120كمررررررررا يف حعلي رررررررره علررررررررى "صرررررررر يح ابررررررررن حبرررررررران"   ،حسررررررررن وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : 

 [.3317  حتت رقم  "ال  ي  "

لم صلى هللا عليه وعلى آله وس - وعن سعد بن أيب وقا  قال: قال رسول هللا -329
 قال وكيع: يعي يس غي به. ،«ليس منَّا من مل يتغن ابلررآن»: -

 ررررررررذا أحررررررررد  ،[. يسرررررررر غي برررررررره وكيررررررررع:  : وقررررررررولوقررررررررال ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح ،دروا  أمحرررررررر
م        ا مِذن هللا »و ررررررررو احقرررررررررب ويؤيررررررررد  حررررررررديث أيب  ريرررررررررة امل فررررررررق عليرررررررره:  ،صرررررررروحه بررررررررهوالثررررررررا : حيسررررررررن  ،وجهررررررررني

 أو هبذا املع:. وهللا أعلم. ا ر.  «لشي  كأذنه لنيب حسن الصوت يتغىن ابلررآن

[ 1469كمرررررررررا يف "صررررررررر يح أيب داود"    يح.احلبرررررررررا : صررررررررروقرررررررررال البررررررررريص  ،داود قلرررررررررت: احلرررررررررديث روا  أبرررررررررو
 ويف غري .

إذا » ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -330
 .«تنخم محدكم يف املسجد فليغيب خنامته من تصيب جلد مؤمن مو ثوبه فتؤذيه

 سن. وقال شيخنا:  ذا حديث ح ،روا  أمحد وأبو يعلى
 [.1265كما يف "ال  ي  "   ،إسناد  حسن وقال البيص احلبا : 

نت من ك»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -331
 .«مواله فعلي مواله

 روا  النسائي وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
 [.1750 رقم  حتت [335/ 4ج كما يف "ال  ي  "   ،إسناد  ص يح وقال البيص احلبا : 

ت ف ال: سأل سعدا  عن البيضاء ابلسللْ  ،عياش أاب أنب زيدا   ،عن عبد هللا بن يويد  -332
لى هللا ص -أيهما أفض  ؟ قال: البيضاء. فنهى عن ذلك. وقال سعد: سعت رسول هللا 

مينرص الرطب »: ن حولهملف ال:  ،شرتاء ال مر ابلرطباسأل عن يُ  -عليه وعلى آله وسلم 
قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. «س ؟إذا يب
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وقرررررررد  ،إال زيرررررررد أاب عيررررررراش ،ورجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،روا  الرتمرررررررذي وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح
 و ي السمراء أيضا. "النهاي ".  ،وأخرجه أبو داود. قلت: وقوله  البيضاء[:  ي احلنط  ،وث ه الدارقطي

[ 1225ح الرتمرررررررررررررررررررررذي" كمرررررررررررررررررررررا يف "صررررررررررررررررررررر ي  ،وقرررررررررررررررررررررال البررررررررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررررررررا  يف احلرررررررررررررررررررررديث: صررررررررررررررررررررر يح
 [.1352و"اإلرواء" 

ع من مرب»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -333
مربع من و  ،واملركب اَلين  ،واجلار الصاحل ،واملسكن الواسع ،السعادة: املرمة الصاحلة
 .«واملركب السو  ،واملسكن الضيق ،املرمة السو  ،الشرا : جار السو 

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،رد"اكما يف "املو   ،ن حبانروا  اب
كمررررررررررررررررا يف   ،علرررررررررررررررى شرررررررررررررررررط البررررررررررررررريخني ،: إسرررررررررررررررناد  صرررررررررررررررر يح-رمحرررررررررررررررره هللا  –وقرررررررررررررررال البرررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررا  

 [.282"ال  ي  " 

 مألف ،عليه فسلمت املسجد يف عفان بن بعثمان مررت قال: ،عن سعد  -334
 أمري اي  لت:ف ،اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري فأحيت ،السالم علي يرد مل مث مي عينيه

 أ  إال ال قلت: قال: ذاك وما ،ال قال: ،مرحني شيء اإلسالم يف حدث    املؤمنني
 قال: السالم ليع يرد مل مث مي عينيه فمأل ،عليه فسلمت املسجد يف آنفا بعثمان مررت
 م؟السال أخيك على رددت حكون ال أن منعك ما ف ال: ،فدعا  عثمان إىل عمر فأرس 
 إن مث قال: ،وحلفت حلف حىت قال: بلى. قلت: سعد قال: فعلت. ما عثمان قال:

 نفسي حدثأ وأان آنفا يب مررت إنك إليه وأحوب هللا وأس غفر بلى ف ال: ،ذكر عثمان
 قط ذكرهتا ام وهللا ال ،-وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى -هللا  رسول من سع ها بكلم 

 هللا صلى - هللا رسول إن هبا أنبئك فأان سعد قال: قال: ة.غباو  وقليب ب ري حغبى إال
 -هللا  ولرس قام حىت فبغله أعرايب جاء مث دعوة أول لنا ذكر -وسلم  عليه وعلى آله

 ب دمي ضربت منوله إىل يسب ي أن أشف ت فلما فاحبع ه -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى
من هذا مبو »ف ال: –وسلم  وعلى آله عليه هللا صلى -هللا  رسول إل فال فت احر 
 كرتذ  أنك إال وهللا ال قلت: قال: «فمه؟»قال: هللا. رسول اي نعم قل ك قال: «إسحاق

نعم دعوة ذي النون إذ هو يف بطن »قال:   فبغلك. احعرايب  ذا جاء مث دعوة أول لنا
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ربه يف شي   لماحلوت ال إله إال منت سبحانك إين كنت من الظاملني فإنه مل يدع ِبا مس
 .«قط إال استجاب له

 ،وقررررررال شرررررريخنا:احلديث صرررررر يح لغررررررري . وعرررررروا  الرتمررررررذي يف "الرتغيررررررب" للرتمررررررذي وغررررررري  ،والبرررررروار ،روا  أمحررررررد
 . ومل يذكر فيه ق   سعد مع عثمان [1644وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح الرتغيب"  

ة ذي دعو »: -لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -قال: قال النيب  عن سعد  -335
النون اليت دعا ِبا يف بطن احلوت: ال إله إال منت سبحانك إين كنت من الظاملني. مل يدع 

 .«ِبا مسلم يف كربة إال استجاب هللا له
وقرررررررال: وأخرجررررررره أمحرررررررد. كمرررررررا يف "دالئررررررر   ،روا  احلررررررراكم وقرررررررال: صررررررر يح اإلسرررررررناد ومل  رجرررررررا . وأقرررررررر  شررررررريخنا

 . 378النبوة" صر 
 [.1644ص يح. كما يف "ص يح الرتغيب الرت يب"   البيص احلبا :وقال 

 

أن  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن أيب سعيد  -336
 .«َبةاألرض كلها مسجد إالَّ احلمام واملر»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 

  داود وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. أبو روا 
كمررررررا قررررررال   ،علررررررى شررررررط البرررررريخني ،[: سررررررند  صرررررر يح211  وقرررررال البرررررريص احلبررررررا  يف "أحكررررررام اجلنرررررائو" 

سررررررامل  مررررررن  ،ولررررررو سررررررلم برررررره ف ررررررد جرررررراء مررررررن طرررررررق أخرررررررى ،ولرررررريس ببرررررريء ،وأعرررررر  ابإلرسررررررال ،احلرررررراكم وواف رررررره الررررررذ يب
 و ي على شرط مسلم. ،اإلرسال

 بن أيب سر  أن أاب سعيد اخلدري دخ  يوم اجلمع  وعن عيا  بن عبد هللا -337
ا ان رف أحينا  فلم ،فأىب حىت صلى ،فجاء احلرس ليجلسو  ،ف ام ي لي ،ومروان  طب

من رسول  د شيء رأي هعإن كادوا لي عوا بك. ف ال: ما كنت ححركها ب ،ف لنا: رمحك هللا
 ،ئ  بذةال جاء يوم اجلمع  يف  يمث ذكر: أن رج ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا

والنيب  ،ركع ني فأمر  ف لى ، طب يوم اجلمع  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -والنيب 
  طب. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
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 روا  الرتمذي وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.511كما يف "ص يح الرتمذي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 يد اخلدري وعن أيب سع  صلى  -أن رجال  دخ  املسجد يوم اجلمع  و رسول هللا
 -اني  والنيب الث اجلمع مث جاء  ،«ص       ل ركعتني» طب ف ال:  -هللا عليه وعلى آله وسررررررررلم 

الثالث  ف ال:   اجلمعمث جاء  ،«صل ركعتني» طب ف ال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
فطر   «دقواتص     »مث قال:  ،فأعطا  ثوبني ، ررررررردقواف  «تص     دقوا»مث قال:  ،«ص     ل ركعتني»

ا منه دخل ممل تروا إىل هذ»: -صرررررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررررلم  - ف ال رسرررررررول هللا ،ثوبيه
 ،فرلت: تص  دقوا ،فلم تفعلوا ،فرجوت من تفطنوا له فتص  دقوا عليه ،املس  جد ِبيئة بذة

 .«ثوبك وانتهره خذ ،فطرح محد ثوبيه ،مث قلت: تصدقوا ،فأعطيته ثوبني ،فتصدقتم
وأخرجرررررره  ،وروا  أبررررررو داود خم  رررررررا بررررررذكر ال رررررردق  ،روا  اإلمررررررام النسررررررائي وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن

 وأخرجه أبو يعلى. ،أمحد واحلميدي مطوال
 [. 1407كما يف "ص يح النسائي"   ،حسن وقال البيص احلبا : 

 ،مسىت غربت البقال: شغلنا املبركون يوم اخلندق عن صالة الظهر ح وعنه  -338
اْلُمْؤِمِننَي  وََكَفى هللاُ ﴿: -عو وج   –ل هللا نرو فأ ،لنرو ل يف ال  ال ما نرو وذلك قب  أن ي

 ، الة الظهرقام لبالال  فأ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فأمر رسول هللا  (1)﴾اْلِرَتالَ 
مث  ، وق هاليها يفف ال ا كما كان ي  ،مث أقام الع ر ،ي ليها لوق ها ف ال ا كما كان

 أذن للمغرب ف ال ا كما كان ي ليها يف وق ها.
علرررررررى شررررررررط  ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  النسرررررررائي وابرررررررن جريرررررررر وأبرررررررو بكرررررررر برررررررن أيب شررررررريب 

 البيخني. 
 [.257/ 1ج و و يف "اإلرواء"  ،[660كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

ؤمن إذا امل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللاقال: قال رسول  وعنه  -339
 .«كما يشتهي  ،نُّه يف ساعةشتهى الولد يف اجلنة كان محله ووضعه وسِ ا

                                         
 .25سورة اححواب، اآلي :   (1)
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 والدارمي.  ،وأمحد ،ي وقال: حسن غريب. وروا  ابن ماجهروا  الرتمذ
 [.4415كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

ب عسْ عن صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا  قال: هنى رسول وعنه  -340
 الف  .

 روا  النسائي وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
 [: ص يح.4688وقال البيص احلبا  يف "ص يح النسائي" 

قال: كانت لرج  من احن ار انق  حرعى يف قب   وعن أيب سعيد اخلدري  -341
ب   ،بب أو حديد ؟ قال: الف لت لويد: وحد من خ ،فن ر ا بوحد ،ر  هلاأحد فعُ 

 ها.فأمر  أبكل ،فسأله -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -خبب فأحى النيب 
 على شرط البيخني.  ،روا  النسائي وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح

 [.4414كما يف "ص يح النسائي"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

البيع  إمنا»: -له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ - قال: قال رسول هللا وعنه  -342
 .«عن تراض

 روا  ابن ماجه وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.2215و"ص يح ابن ماجه"  ،[1283كما يف "اإلرواء"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

ش ملوت اهتز العر »: قال -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب عن  وعنه  -343
 .«سعد ابن معاذ

وأبرررررررو  ،والبررررررروار ،وابرررررررن أيب شررررررريب  ،وروا  عبرررررررد برررررررن محيرررررررد ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا: روا 
 واحلاكم  ،وابن سعد ،يعلى

كمرررررا يف "السرررررن "   ، يح اإلسرررررناداحلبرررررا : صرررررعلرررررى شررررررط مسرررررلم ومل  رجرررررا . وقرررررال البررررريص  ،وقرررررال: صررررر يح
 [.1288[ و و يف "ال  ي  " 567  حتت رقم البن أيب عاصم

 .(1)﴾َوَمن يُ َوَلِِِّْم يَ ْوَمِئٍذ ُدبُ َرهُ ﴿در: لت يف يوم بنرو أقال:  وعنه  -344
  .روا  أبو داودو  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  النسائي
 [.136/ 2ج [ 2648كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

                                         
 .16سورة احنفال، اآلي :   (1)
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وحنن  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: جاءت امرأة إىل النيب  وعنه  -345
ويفطر  إذا  ،اي رسول هللا إن زوجي صفوان بن املعط  يضربي إذا صليتعند  ف الت: 

سأله قال: ف ،وال ي لي صالة الفجر حىت حطلع البمس. قال: وصفوان عند  ،صمت
وقد  ،أما قوهلا: يضربي إذا صليت فإهنا ح رأ بسورحني ،عما قالت ؟ ف ال: اي رسول هللا

فإهنا  ،. وأما قوهلا: يفطر «لكفت الناس لو كانت سورة واحدة»هني ها. قال: ف ال: 
وعلى آله  صلى هللا عليه –وأان رج  شاب فال أصرب. ف ال رسول هللا  ،حنطلق ف  وم

. وأما قوهلا: إ  ال أصلي حىت حطلع «ال تصوم امرمة إال إبذن زوجها»يومئذ:  –وسلم 
قال:  لبمس.ال نكاد نس ي ظ حىت حطلع ا ،فإان أ   بيت قد عرف لنا ذاك ،البمس

 .«فإذا استيرظت فصل»
 وروا  أمحد.  ،ى شرط البيخنيعل ،روا  أبو داود وقال شيخنا: ص يح

 [.83/ 2ج [ 2459كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -قال: كنا نورثه على عهد رسول هللا  وعنه  -346
 .-يعي اجلد  -

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. ،لىروا  أبو يع

ي  قال: ملا كان يوم احلديب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -347
درك قوم فأنه ال ي ،واصطنعوا ،موقدوها»فلما كان بعد ذلك قال:  «ال توقدوا َّنرًا بليلٍ »

 .«بعدكم صاعكم وال مدكم
 ح. حديث ص يروا  أمحد وأبو يعلى وقال شيخنا:  ذا 

كمرررررا يف   و رررررو كمرررررا قررررراال. ،ه الرررررذ يبوواف ررررر ،وقرررررال: صررررر يح اإلسرررررناد ،أخرجررررره احلررررراكم وقرررررال البررررريص احلبرررررا :
 [.1547[ 63/ 4ج "ال  ي  " 

أل من س»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -348
ام: خري من ب ي خري من أوقي . قال   ف لت: انقيت الياقوح  «فرد مل  قيةو وله قيمة م

قي  يف عهد و فلم أسأله شيئا. زاد  بام يف حديثه:   وكانت اح ،أربعني درمها. فرجعت
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 .[ : أربعني درمها-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - رسول هللا
إال عبررررررررد الرررررررررمحن بررررررررن أيب  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،حسررررررررن روا  أبررررررررو داود وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث

 .وأخرجرررررره النسررررررائي وهللا أعلررررررم ،ل حديثرررررره عررررررن احلسررررررننرررررررو والظررررررا ر أنرررررره ال ي ،ئمرررررر  فيررررررهوقررررررد أخ لررررررف قررررررول اح ،الرجررررررال
 .[1628" ص يح أيب داودكما يف "إسناد  حسن. وقال البيص احلبا : 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعن أيب سعيد  -349
 .(«1)﴾مْ كُ اايَ طَ خَ  مْ كُ لَ  رْ فِ غْ ن َّ  ةٌ طَّ حِ  واْ ولُ قُ وَ  اً دجَّ سُ  ابَ بَ الْ  واْ لُ ادخُ وَ ﴿قال هللا لبين إسرائيل: »

 روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
 [.4006كما يف "ص يح أيب داود"   ،حسن ص يح وقال البيص احلبا : 

رجالن  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -خ  م إىل رسول هللا قال: ا وعنه  -350
ويف حديث –فأمر هبا فذرعت فوجدت سبع  أذر   –أحدمها يف حديث  –يف حرمي خنل  

وقال عبد العويو فأمر جبريدة من جريد ا ف ضى بذلك.  –اآلخر: فوجدت مخس  أذر  
 فذرعت.

 روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.3640كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

ن قوم ما م»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -351
 .«نةإالَّ كانت عليهم حسرة يوم الريامة وإن دخلوا اجل ،جيلسون جملساً ال يذكرون هللا فيه

وقررررررد اخ لررررررف علررررررى  ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  اإلمررررررام النسررررررائي يف "عمرررررر  اليرررررروم والليلرررررر "
في مرررررر  علررررررى أنرررررره روا   ،  ريرررررررة وأخرررررررى عررررررن أيب سررررررعيد اخلرررررردريأحررررررد الرررررررواة و ررررررو أبررررررو صرررررراحل ف ررررررارة يرويرررررره عررررررن أيب

 عنهما. 
 .وص  ه[ من حديث أيب  ريرة 78و  77و  76وذكر  احلبا  يف "ال  ي  " 

الثة مايم الضيافة ث»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه -352
 .«فما كان بعد ذلك فهو صدقة

 وأخرجه عبد بن محيد والبوار.  ،على شرط مسلم ،ديث ص يحوقال شيخنا:  ذا ح ،روا  أمحد

                                         
 .58سورة الب رة، اآلي :   (1)
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[.3796كما يف "ص يح اجلامع"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 لي أب ر رجال  ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -353
 .«مال رجل يتصدق على هذا فيصلى معه»وحد  ف ال: 

إال سرررررررليمان احسرررررررود وقرررررررد  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،ث صررررررر يح ذا حرررررررديوقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أبرررررررو داود
 وروا  الرتمذي. ،وث ه ابن معني

  صررررررلى هللا عليه  -وعند  أن رجال دخ  املسررررررجد قد صررررررلى رسررررررول هللا  ،روا  أمحدو
من »: -صررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررلم  - ف ال رسررررول هللا ،أبصرررر ابه -وعلى آله وسررررلم 

  رج  من ال وم ف لى معه.ف ام  «يتصدق على هذا فيصلي معه
ولرررررريس  ،وقرررررال شررررريخنا: واحلرررررديث يرررررردل علرررررى جرررررواز إقامررررر  مجاعرررررر  أخررررررى يف مسرررررجد قرررررد ُصررررررلّ ى فيررررره مجاعررررر 

قلرررررت: بعررررر  السرررررلف كر ررررره إذا أتخرررررروا عمررررردا  عرررررن اجلماعررررر  الكرررررربى  . ا رررررر.  ي رررررلح لل جيررررر ملرررررن مينرررررع مرررررن  رررررذا دليررررر
  وينبؤون مجاع  يفرقون املسلمني من أ   البد .

 [. 574يص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"  وقال الب 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعن أيب سعيد  -354
مو ِمن  ،مث خيرج رجل ِمن عاريت»قال:  «ال تروم الساعة حىت متتلئ األرض ظلماً وعدواَّنً »

 .«مهل بييت لملؤها قسطاً وعداًل كما ملئت ظلماً وعدواَّنً 
وذكرررررررر   رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح. وأخرجررررررره أبرررررررو يعلرررررررى. ،ذا حرررررررديث صررررررر يحروا  أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا:  ررررررر

علرررررررى  ،شررررررا دا وقرررررررال: روا  احلررررررراكم وقررررررال: صررررررر يح [1529حترررررررت رقرررررررم   [39/ 4البرررررريص احلبرررررررا  يف "ال رررررر ي  " 
 . ا ر.و و كما قاال ،وواف ه الذ يب ،خنيشرط البي

روم ال ت»: -ليه وعلى آله وسلم صلى هللا ع - قال: قال رسول هللا وعنه  -355
كأن   ،كأن معينهم حدق اجلراد  ،عراض الوجوه ،الساعة حىت تراتلوا قومًا صغار األعني

 .«م ابلنخلحىت يربطوا خيوَل ،ويتخذون الدرق ،ينتعلون الشعر ،ان املطرقةوجوههم اجمل
 رجاله رجال ال  يح.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أمحد

 [.2429[ و و يف "ال  ي  " 7293كما يف "اجلامع"   ،احلبا : ص يحوقال البيص 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،عن أيب سعيد  -356
فبها  ،فجعل يف األرض منها رمحة ،خلق هللا عز وجل يوم خلق السماوات واألرض مائة»
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تسعني إىل ومخر تسعة و  ،لطريوالبهائم بعضها على بعض وا ،تعط  الوالدة على ولدها
 .«فإذا كان يوم الريامة مكملها هللا ِبذه الرمحة ،يوم الريامة

 ص يح على شرط البيخني.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.3485ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

ن رأ  : أن-له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ - قال: أمران نبينا حممد وعنه  -357
 بفاحت  الك اب وما حيسر.

وأخرجررررره عبرررررد برررررن محيرررررد  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،ذا حرررررديث صررررر يحروا  أمحرررررد رمحررررره هللا وقرررررال شررررريخنا:  ررررر
 أخرجه أبوداود:   أمران أن ن رأ .... [. و  ،يف "املن خب"

 [.818كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 حىت يكاد حيول عليه احلول. ،احلج (1)ن وود من وشيق قال: كنا  وعنه  -358
 روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 

 [.805 حتت رقم  [463/ 2ج كما يف "ال  ي  "   ،سند  حسن وقال البيص احلبا : 

 ،إذ جاء ذئب فأخذ منها شاة ،قال: بينما را  يرعى غنما  له وعن أيب سعيد  -359
هللا حتول بيي  مث قال: اي راعي أحق ،فأقعى الذئب على ذنبه ،لباةف ال الراعي بينه وبني ا

وبني رزق  رزقي هللا. ف ال الراعي: العجب من ذئب م ع  على ذنبه يكلمي كالم اإلنس. 
وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -رسول هللا  ،ف ال الذئب: أفال أحدثك أبعجب من ذلك

 ،ن  فووا ا انحي ديملق. فساق الراعي غنمه حىت أحى اابحلرة حيدث الناس أبنباء ما قد سب -
صلى هللا عليه وعلى  -النيب ف دثه ف ال  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -مث أحى النيب 
 ،مال إن من مشراط الساعة من تكلم الكالب اإلنس»مث قال:  «صدقت»: -آله وسلم 

وختَبه  ،لهوشراك نع ،سوطه والذي نفسي بيده ال تروم الساعة حىت يكلم الرجل عذبة
 .«فخذه ِبا محدث مهله

  .روا  أمحد بن و و  ،ص يحاإلمام عبد بن محيد وقال شيخنا:  ذا حديث روا  

                                         
وقال شيخنا:  يف "النهاي ": الوشي  : أن يؤخذ الل م فيغلى قلي ، وال ينضج، وحيم  يف   (1)

 ديث. احسفار، وقي :  ي ال ديد. مث ذكر  ذا احل
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 ،غرررررري ال اسرررررم  رررررذا ،رجالررررره ث رررررات رجرررررال مسرررررلم ،إسرررررناد  صررررر يح : بعرررررد عررررروو  حمحرررررد وقررررال البررررريص احلبرررررا 
 [.122ال  ي  " كما يف "  ،مسلم يف امل دم  له وأخرجه ،و و ث   احفاقا

 ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -360
لِّ َحَدِب مِّْن كُ ﴿ -عز وجل  –خيرجون على الناس كما قال هللا  ،جوجأفتح أيجوج وميُ »

ضمون وي ،شون األرض وينحاز املسلمون عنهم إىل مدائنهم وحصوهنمفيغ (1)﴾يَ ْنِسُلونَ 
ََ بعضهم لمر ابلنهر فيشربون ما ،ويشربون مياه األرض ،مواشيهم إليهم َِّ  ،يهف حىت إنِّ

حىت  ،حىت إن من بعدهم لمر بذلك النهر فيرول: قد كان ههنا ما  مرة ،حىت ياركوه يبساً 
رغنا ؤال  مهل األرض قد فإذا مل يبق من الناس إال محد يف حصن مو مدينة قال قائلهم: ه

فارجع  ،يَ ُهزُّ محُدهم حربته مث يرمي ِبا إىل السما مث »قال:  «ي مهل السما بر ،منهم
  غمعناقهم كن يف اً إذ بعث هللا دود ،فبينما هم على ذلك ،خمتضبة دمًا للبال  والفتنة

ول املسلمون: مال فير ،صبحون موتى ال ُيْسَمُع َلم ِحسٌّ اجلراد الذي خيرج يف معناقهم في
با فيتجرد رجل منهم لذلك حمتس»ال: . ق«رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو

فينادي:  ،ُل فيجدهم موتى بعضهم على بعضن ز في ،قد مظنها على منه مرتول ،لنفسه
 ،فإن هللا قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصوهنم ،مال مبشروا ،معشر املسلمني

سن ما تشكر عنه كأح (1)فتشكر  ،فما يكون َلا رعٌي إال حلومهم ،َن مواشيهمو وُيَسرِِّحُ 
 .«عن شي  من النبات مصابته قط

وأخرجرررررره أبررررررو يعلررررررى وابررررررن ماجرررررره. وقررررررال البرررررريص  روا  أمحررررررد رمحرررررره هللا وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن.
/ 4ج [ 1793[ و ررررررررررررو يف "ال رررررررررررر ي  " 4153كمررررررررررررا يف "صرررررررررررر يح ابررررررررررررن ماجرررررررررررره"   ، يحصرررررررررررر حسررررررررررررن احلبررررررررررررا :

402.] 

 -م ليه وعلى آله وسلصلى هللا ع -قال: دخلُت على النيب  وعن أيب سعيد  -361
اي رسول  ف لت: فوضعت يدي عليه فوجدت حرّ  بني يدي فوق الل اف ،و و يوعك

                                         
 .69سورة حنبياء، اآلي :   (1)
 قال شيخنا: حسمن ومت لئ ش ما  كما يف "النهاي ".  (1)
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لت: اي ق «ويضاع  لنا األجر ،إَّن كذلك يضاع  لنا البال »هللا ما أشد ا عليك! قال: 
مث »ل: مث من ؟ قا ،قلت: اي رسول هللا «األنبيا »أي الناس أشد بالء ؟ قال:  ،رسول هللا
وإن   ،حىت ما جيد محدهم إال العبا ة حيويها ،إن كان محدهم ليبتلى ابلفرر ،ونالصاحل

 .«ا خكما يفرح محدكم ابلر   ،كان محدهم ليفرح ابلبال 
 روا  ابن ماجه وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 

 [.144[ و و يف "ال  ي  " 4096كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 ،حىت كان بعد املغرب  وايب   ،ُحبسنا يوم اخلندق عن ال لوات قال: وعنه  -362
 -أمر النيب  ،يوا  وكان هللا قوايب  عو  ،ينا ال  الففلما كُ  ،لنرو ل يف ال  ال ما نرو وذلك قب  أن ي

مث أقام  ،بالال  فأقام الظهر ف لها كما ي ليها يف وق ها -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
ويف  .هامث أقام املغرب ف ال ا كما ي ليها يف وق  ،يف وق ها  ليهاي الع ر ف ال ا كما

 .(2)﴾َفرَِجاالً َمْو رُْكَباَّنً ﴿ل صالة اخلوف نرو قب  أن ي :رواي 
 رجاله رحال ال  يح.  ،روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح

 [.996كما يف ال عليق على "ص يح ابن خومي "   ،إسناد  ص يح وقال البيص احلبا : 

املؤمن  ةإزر »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -363
ا كان مسفل من م ،فيما بينه وبني الكعبني عليه ال جناح مو ال حرج ،إىل نص  الساقني
 .«ال ينظر هللا إىل من جر إزاره بطراً  ،ذلك فهو يف النار

 ،واحلميررررررردي ،وأخرجررررررره أبرررررررو يعلرررررررى ،مسرررررررلم علرررررررى شررررررررط ،نا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يحروا  أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخ
  .وابن ماجه ،وأبو داود ،ومالك

[ و ررررررو يف صرررررر يح ابررررررن 4331كمررررررا يف حعلي رررررره علررررررى "املبرررررركاة"   ،إسررررررناد  صرررررر يح وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : 
 [.3636ماجه 

ة اليل  صل -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: ان ظر رسول هللا  وعنه  -364
راعدكم خذوا م»مث قال:  ،قال: فجاء ي لي بنا ،شطر اللي حىت ذ ب حنٌو من  ،العباء

                                         
 .239سورة الب رة، اآلي :   (2)
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وال ضع  ول ،وهامتتزالوا يف صالة منذ انتظر  إنكم لنو  ،فإن الناس قد مخذوا مضاجعهم
 .«وحاجة ذي احلاجة ألخرت هذه الصالة إىل شطر الليل ،وسرم السريم ،الضعي 

وبررررررررن  ،والنسرررررررائي ،  أبرررررررو داودوروا ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،نا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يحروا  أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخ
  ماجه.

 [.537كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

دعو ما من مسلم ي»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -365
ه ل بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال معطاه هللا ِبا إحدى ثالث: إما من تعجل

الوا: إذاً ق ،«وإما من يصر  عنه من السو  مثلها ،ها له يف اآلخرةوإما من يدخر  ،دعوته
 .«هللا مكثر»نكثر. قال: 

إال علررررري و رررررو ابرررررن علررررري  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،روا  اإلمرررررام أمحرررررد وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح
  ء".وأخرجه عبد بن محيد وأبو يعلى والطربا  يف "الدعا ،وقد وث ه ابن معني وأبو زرع  ،الرفاعي

 [: حسن ص يح.1633وقال البيص احلبا  يف "ص يح الرتغيب والرت يب" 

 لي ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: بينما رسول هللا  وعنه  -366
فلما قضى  ،فلما رأى ذلك ال وم أل وا نعاهلم ،أبص ابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسار 

ا  نعالكم ما محلكم على إلر»صالحه قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
عليه وعلى آله  صلى هللا - قالوا: رأيناك أل يت يعليك فأل ينا نعالنا. ف ال رسول هللا «؟

كم د مح إذا جا ». وقال: «من فيهما قذراً مو قال: مذى فأخَبين إن جَبيل ماين»: -وسلم 
 .«ليمسحه وليصل فيهماإىل املسجد فلينظر فإن رمى يف نعليه قذراً مو مذى ف

وعبرررررررد برررررررن  ،وأخرجررررررره الررررررردارمي ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،نا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يحروا  أبرررررررو داود وقرررررررال شررررررريخ
  وروا  أمحد بن و . ،يدمح

 [.314/ 1ج [ 284كما يف"اإلرواء"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

محدكم  ال لمنعن»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: رسول هللا  هعن -367
  قال: وقال أبو سعيد: وددت أ «يبة الناس من يرول يف حق إذا رآه مو شهده مو مسعهه

 مل أسعه.
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وأبرررررو  ،وأخرجررررره عبرررررد برررررن محيرررررد ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،روا  اإلمرررررام أمحرررررد وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح
  يعلى.

 [.1ج [ 168كما يف "ال  ي  "   ،على شرط مسلم ،وقال البيص احلبا : سند  ص يح

رز غ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  أيب سعيد اخلدري  وعن -368
هل تدرون ما هذا »مث قال:  ،مث غرز الثالث فأبعد  ،مث غرز إىل جنبه آخر ،بني يديه غرزا  

وهذا ممله يتعاطى األمل  ،وهذا مجله ،هذا اإلنسان»قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال:  «؟
 .«لكخيتلجه دون ذ
وقرررررد  ،إال علررررري برررررن علررررري الرفررررراعي ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يحروا  أمحرررررد 

  وث ه ابن معني وأبو زرع .
 غرررررررري ،وحسرررررررن إسرررررررناد  وقرررررررال: رجالررررررره رجرررررررال البررررررريخني ،[3428وذكرررررررر  البررررررريص احلبرررررررا  يف "ال ررررررر ي  " 

 ل حديثه عن احلسن.نرو ففيه كالم يسري ال ي ،علي بن علي الرفاعي

 ،قال عمر: اي رسول هللا ل د سعت فالان  وفالان  حيسنان الثناءقال:  وعنه  -369
-وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله - يذكران أنك أعطي هما دينارين. قال: ف ال رسول هللا

: مما فما يرول ذاك ،لرد معطيته من عشرة إىل مائة ،هو كذلكما وهللا فالًَّن  لكنَّ »: 
 «َّنراً  يعين هإبط يعين تكون حتت –ي يتأبطها وهللا إن محدكم ليخرج مسألته من عند

ىب فما مصنع: أيبون إال ذاك وأي»قال: قال عمر: اي رسول هللا ملَ تعطيها إايهم ؟ قال: 
 .«هللا يل البخل

  .بن و  أمحد رجاله رجال ال  يح. وأخرجه ،روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
 [.806ح الرتغيب" كما يف "ص ي  ، يحاحلبا : صوقال البيص 

من  »: أنه قال -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعن أيب سعيد  -370
 .«كذب عليَّ متعمداً فليتبوم مرعده من النار

 على شرط مسلم.  ،روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
  مررررررررن [ وذكررررررررر  عررررررررن مجاعرررررررر6395كمررررررررا يف "صرررررررر يح اجلررررررررامع"   ، يح م ررررررررواحراحلبررررررررا : صرررررررروقررررررررال البرررررررريص 
 ال  اب  ومنهم أبو سعيد.
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 ،لى املنربو و ع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قرأ رسول هللا  وعنه  -371
فلما  ،فلما كان يوٌم آخر قرأ ا ،فلما بلغ السجدة نول فسجد وسجد الناس معه ﴾ص﴿

: -وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله - ن الناس للسجود ف ال رسول هللانرو بلغ السجدة حب
 .«سجدوافل وسجد ن ز ُت للسجود فن ز إمنا هي توبة نيب ولكين رميتكم تش»

 رجاله رجال ال  يح.  ،روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
 [.1410" أيب داودكما يف "ص يح   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 عن النيب –رضي هللا عنهما  –وعن أيب صاحل احلنفي عن أيب  ريرة وأيب سعيد  -372
 ،إن هللا اصطفى من الكالم مربعاً: سبحان هللا»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

 ،رون حسنةكتب له عش  ،فمن قال: سبحان هللا ،وهللا مكَب ،وال إله إال هللا ،واحلمد هلل
 ومن قال: ال إله إال هللا ،ومن قال: هللا مكَب فمثل ذلك ،وحطت عنه عشرون سيئة

 ،ون حسنةكتب له ثالث  ،ال: احلمد هلل رب العاملني من ِقَبِل نفِسهومن ق ،فمثل ذلك
 .«وُحطت عنه ثالثون سيئة

وأبرررررررو  ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم صررررررر يح روا  النسرررررررائي يف "عمررررررر  اليررررررروم والليلررررررر " وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث
  وأخرجه أمحد. ، احلنفي اسه عبد الرمحن بن قيسصاحل

 [.1554ح الرتغيب والرت يب" كما يف "ص ي  ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: اع كف رسول هللا  وعن أيب سعيد  -373
فال  ،بهمال إن كلكم مناجي ر »فكبف السرت وقال:  ،يف املسجد فسمعهم جيهرون ابل راءة

 .«لصالةمو قال يف ا ،وال يرفع بعضكم على بعض يف الررا ة ،يؤذين بعضكم بعضاً 
وأخرجرررررره عبررررررد بررررررن محيرررررررد يف  ،علررررررى شرررررررط البررررررريخني ،صرررررر يح داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حرررررررديث روا  أبررررررو

 "املن خب". 
/ 4ج [ وقررررررررررال يف "ال رررررررررر ي  " 2636كمررررررررررا يف "صرررررررررر يح اجلررررررررررامع"   ، يحاحلبررررررررررا : صرررررررررروقررررررررررال البرررررررررريص 

 على شرط البيخني. ،[: إسناد  ص يح134

م عن من َّن» :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -374
 .«وتره مو نسيه فليصله إذا ذكره
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 ورجاله ث ات.  ،ص يح روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.442كما يف "اإلرواء"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

سن احل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -375
 .«واحلسني سيدا شباب مهل اجلنة

 ص يح.  النسائي يف "اخل ائص" وقال شيخنا:  ذا حديثروا  أمحد و 
كمررررررررررا يف   و ررررررررررو كمررررررررررا قررررررررررال. وقررررررررررال الرتمررررررررررذي: حسررررررررررن صرررررررررر يح. :بعررررررررررد خترجيرررررررررره وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا 

 .[ وخرجه عن عدة من ال  اب  796"ال  ي  " 

  منعم كي»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -376
 رسول هللا ما قلنا: اي «م َوَحَنا جبهته ينتظر مىت يؤمر من ينفخوصاحب الصور قد التر

 .«على هللا توكلنا ،نا هللا ونعم الوكيلبقولوا: حس»ن ول يومئذ ؟ قال: 
 . «ونعم الوكيل»إىل قوله  وأخرجه ابن حبان ،ص يح روا  أبو يعلى وقال شيخنا:  ذا حديث

 على شرطهما. ،د  ص يح[: إسنا1079وقال البيص احلبا  يف "ال  ي  " 

صلى هللا  - فأمر  رسول هللا ،أنه كان ح يبه اجلناب  ابللي  فرييد أن ينام وعنه  -377
 أن ي وضأ مث ينام. -عليه وعلى آله وسلم 

 حسن.  روا  أبو عبد هللا بن ماجه وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.592كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

ما ال عني  يف اجلنة»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -378
 .«رمت وال مذن مسعت وال خطر على قلب بشر

 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح روا  البوار وقال شيخنا:  ذا حديث
 [. 4122كما يف "ص يح اجلامع"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

  عن أيب سررعيد وروا  ابن جرير يف حفسررري   صررلى هللا عليه وعلى  -عن رسررول هللا
ند فاحلديث ع «معددت لعبادي الص       احلني ما ال عني رمت....»ربه قال: عن آله وسرررررررررلم 

 ابن جرير قدسي.
: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أخربان رسول هللا  ،عن أيب سعيد -379
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يهما قال ال يدري أ ،قشك إس ا ،«-مو صورة  -من املالئكة ال تدخل بيتاً فيه متاثيل »
 أبو سعيد.

صررررررر يح.   وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : وأخرجررررررره الرتمرررررررذي. ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  مالرررررررك
 [.2805كما يف "ص يح الرتمذي"  

قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أن رسول هللا  ،عن أيب سعيد  -380
يعطي املال و  ،وخترج األرض نباهتا ،يسريه هللا الغيث ،خيرج يف آخر مميت املهدي»

 .«يعيش سبعاً مو مثانياً  ،وتعظم األمة ،وتكثر املاشية ،صحاحاً 
 وقال:  ذا حديث ص يح اإلسناد ومل  رجا .  ،روا  احلاكم

 [.711رجاله ث ات. كما يف "ال  ي  "   ، ذا سند ص يح وقال البيص احلبا :

صلى هللا عليه وعلى  -عن النيب  ،عن أيب صاحل عن أيب  ريرة  ،عن احعم  -381
: (1)﴾اً َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهود ﴿:-حعاىل  –يف قوله  ،–آله وسلم 

 ومالئك  النهار. ،حبهد  مالئك  اللي 
عررررررررن أيب  ،عررررررررن احعمررررررر  ،وروى علررررررري بررررررررن مسرررررررهر ،وقررررررررال:  رررررررذا حررررررررديث حسرررررررن صرررررررر يح ،روا  الرتمرررررررذي

وأصرررررررله م فرررررررق  ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،يررررررررة وأيب سرررررررعيد. وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يحعرررررررن أيب  ر  ،صررررررراحل
 عليه. 

 [.3135كما يف "ص يح الرتمذي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح أإلسناد

ى هللا عليه صل -قاال: قال رسول هللا  ،أيب  ريرة وأيب سعيد رضي هللا عنها عن -382
 وبصراً فيرول هللا له: ممل مجعل لك مسعاً  ،مةيؤتى ابلعبد يوم الريا»: -وعلى آله وسلم 
ك مالقي فكنت تظن من ،وتركتك ترمس وتربع ،وسخرت لك األنعام واحلرث ،وماال وولداً 

.«فيرول له: اليوم منساك كما نسيتين ،يومك هذا؟ فيرول: ال
 روا  الرتمذي وقال:  ذا حديث ص يح غريب. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 

 [.2428لبا : ص يح. كما يف "ص يح الرتمذي"  وقال البيص اح

ى رسول أهنما شهدا عل ،أنه شهد على أيب  ريرة وأيب سعيد ،عن احغر أيب مسلم -383
                                         

 .87سورة اإلسراء، اآلي :   (1)
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 ،وهللا مكَب ،إذا قال العبد: ال إله إال هللا»قال:  ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
 وإذا قال العبد: ال ،ومكَب ،ال إله إال مَّن ،صدق عبدي –عز وجل  –قال: يرول هللا 
 وإذا قال: ال إله مال هللا ال ،ال إله إال مَّن وحدي ،قال: صدق عبدي ،إله إال هللا وحده

له  وإذا قال: ال إله إال هللا ،وال شريك يل ،قال: صدق عبدي و ال إله إال مَّن ،شريك له
ل: ال وإذا قا ،احلمدويل  ،يل امللك ،ال إله إال مَّن ،قال: صدق عبدي ،امللك وله احلمد

قال: صدق عبدي ال إله إال مَّن وال حول وال قوة  ،إله إال هللا وال حول وال قوة إال ابهلل
: ما قال؟ (1) ف لت حيب جعفر ،. قال أبو إس اق: مث قال أحغر شيئا  مل أفهمه«إال ي
 .«من رزقهن عند موته مل متسه النار»قال: 

عرررررن  ،وحررررردثي أبرررررو جعفرررررر ،وفيررررره قرررررال أبرررررو إسررررر اق ،وفيررررره اخ  رررررار ، وأبرررررو يعلرررررى بن رررررو  ،أخرجررررره ابرررررن ماجررررره
. وقررررررررال شررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث «مل يررررررردخ  النررررررررار ،إذا قرررررررراهلن يف مرضررررررره مث مررررررررات»عررررررررن أيب  ريررررررررة قررررررررال:  ،أيب حغرررررررر

 ص يح. 
 [.3/ج 54[ يف ابب رقم 3076كما يف "ص يح ابن ماجه"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

ى صلى هللا عليه وعل -السعر على عهد رسول هللا قال: غال  عن أيب سعيد  -384
د إين ألرجوا من مفارقكم وال يطلبين مح»ف الوا: لو قمت اي رسول هللا قال:  –آله وسلم 

  «منكم ِبظلمة
. وقرررررررال البررررررريص 245صررررررر يح. كمرررررررا يف "اجلرررررررامع يف ال ررررررردر" صرررررررر  وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  ابرررررررن ماجررررررره وأمحرررررررد

 .[1802ماجه"   ص يح. كما يف "ص يح ابن احلبا :

مَّن »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب سعيد -385
 ،ومَّن مول من تنشق عنه األرض يوم الريامة وال فخر ،سيد ولد آدم يوم الريامة وال فخر
 . «ومَّن مول شافع يوم الريامة وال فخر

وروا  الرتمررررررررذي خم  رررررررررا   «ال يامرررررررر  وال فخرررررررررولررررررررواء احلمررررررررد بيرررررررردي يرررررررروم »وابررررررررن ماجرررررررره وزاد فيرررررررره  ،روا  أمحررررررررد

وقرررررال: ويف احلرررررديث ق ررررر  و رررررو حرررررديث حسرررررن. قرررررال شررررريخنا:  رررررو حسرررررن لغرررررري  حن الرررررراجح  رررررو ضرررررعف علرررررى برررررن 
 زيد. 
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 [.3496ص يح. كما يف "ص يح ابن ماجه"   وقال البيص احلبا :

 

من »: قال -آله وسلم صلى هللا عليه وعلى  -عن النيب  وعن سعيد بن زيد  -386
 .«فهو شهيد ،مو دينه ،ومن قتل دون مهله مو دمه ،قُِتَل دون ماله فهو شهيد

إال أاب عبيررررررردة وث رررررررره ابررررررررن  ،رجالررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،روا  أبرررررررو داود وقررررررررال شرررررررريخنا:  رررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح
ال: حسرررررن وقرررررال أبرررررو حرررررامت: منكرررررر احلرررررديث. وقرررررال يف موضررررع آخرررررر: صررررر يح احلرررررديث. وأخرجررررره الرتمرررررذي وقررررر ،معررررني

 [.708كما يف "اإلرواء"   ،ص يح. وقال البيص احلبا : ص يح

 إن من مرىب الراب»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - عن النيب وعنه  -387
 .«االستطالة يف عرض املسلم بغري حق

كمررررررررا "صرررررررر يح   ، يحاحلبررررررررا : صررررررررروا  أبررررررررو داود وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح. وقررررررررال البرررررررريص 
 [.2199اجلامع" 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: أشهد على رسول هللا  عن سعيد بن زيد  -388
 –آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -النيب  ،عبرة يف اجلن »أ  سع ه و و ي ول:  –وسلم 
وطل   يف  ،اجلن  وعلي يف ،وعثمان يف اجلن  ،وعمر يف اجلن  ،وأبو بكر يف اجلن  ،يف اجلن 
 «عوف يف اجلن  وعبد الرمحن بن ،وسعد بن مالك يف اجلن  ،عوام يف اجلن والوبري بن ال ،اجلن 

ولو شئت لسميت العاشر. قال: ف الوا: من  و فسكت قال: ف الوا: من  و؟ قال:  و 
 سعيد بن زيد. 
 . 170وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. كما يف "دالئ  النبوة" صر ،الرتمذي ،روا  أبو داود

 [.4649ص يح. كما  يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :
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ف ال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال خطبنا رسول هللا  وعن سفين   -389
عينه اليمىن ب ،هو معور عينه اليسرى ،إنه مل يكن نيب قبلي إال قد حذَّر الدجاَل ممَته»

فنارُه  ،خيرج معه واداين: محدمها جنة واآلخر َّنر ،مكتوب بني عينيه كافر ،غليظةظفرة 
 مسيُتهما لو شئتُ  ،معه ملكان من املالئكة يشبهان نبيني من األنبيا  ،جنة وجنته َّنر

فيرول  ،وذلك فتنة ،أبمسائهما وممسا  آاب مها. واحد منهما عن لمينه واآلخر عن مشالهِ 
؟ ملست محيي ومميت ؟ فيرول له محد امللكني: كذبت. ما الدجال: ملست بربكم 

فيرول له: صدقت. فيسمعه الناس فيظنون ممنا  ،يسمعه محد من الناس إالَّ صاحبه
فيرول: هذه  ،مث يسري حىت أييت املدينة فال يؤذن له فيها ،وذلك فتنة ،يصدق الدجال

عربة َمِفْيق  دعن –ز وجل ع –الشام فيهلكه هللا  قرية ذلك الرجل. مث يسري حىت أييت
(1»). 

روا  اإلمررررررام أمحرررررررد وقررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حررررررديث حسرررررررن. وروا  ابررررررن أيب شررررررريب  بن رررررررو  وفيرررررره:   أعرررررررور العرررررررني 
 اليسرى [.

صلى هللا عليه وعلى  - قال: قال رسول هللا هان عن سفين  وعن سعيد بن مج -390
. قال «من يشا  –مو ُمْلَكُه  –مث يؤيت هللا ُمْلَك  ،خالفة النبوة ثالثني سنة»: -آله وسلم 

ْك ع ل ْيك  أاب بكر سن ني   وعلي ،عبر وعثمان اثي ،عمر عبرا  و  ،سعيد: قال سفين : أْمس 
ب تْ  كذا قال سعيد: قلت لسفين : إن  ؤالء  يوعمون أن عليا  مل يكن خبليف . قال: ك ذ 

 .-يعي بي مروان  –أْس  اُ  بي الورقاء 
وروا  الرتمررررررررذي وقررررررررال: حررررررررديث حسررررررررن. وصرررررررر  ه  ،نا:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررنو داود وقررررررررال شرررررررريخروا  أبرررررررر

 [ يف حبث مفيد.459احلبا  يف "ال  ي  " 

ليه وعلى صلى هللا ع - هان حدثي سفين  قال: قال رسول هللاوعن سعيد بن مج -391
                                         

 يق [. ا ر.ل الع ب  املعروف  بع ب  أفقال شيخنا:   يف "معجم البلدان" أفيق: ابلف ح مث الكسر وايء مسكن ، وقاف قري  من حوران يف طريق الغور يف أو   (1)
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ك: مث قال ل س ،«ملكاً بعد ذلكمث اخلالفة يف مميت ثالثون سنة »: -آله وسلم  فين : أمس 
قال: فوجدان  وأمسك خالف  علي  ،وخالف  عثمان ،وخالف  عمر ، بكرخالف  أيب
ن  ف لت لسعيد: فق هلم ثالثون ست بعد ذلك يف اخللفاء فلم أجد  ي مث نظر  ،ثالثني سن 

 ،اجأين ل يت سفين  ؟ قال: ل ي ه ببطن خن  يف زمن احلج -  ال ائ  الراوي عن سعيد [-
ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل - حاديث رسول هللافأقمت عند  مثان ليال أسألُه عن أ

يه صلى هللا عل -سا  رسول هللا  ،خربك. قال: قلت له: ما اسك ؟ قال: ما أان مب-
لى هللا عليه ص -سفين . قلت: ومل ساك سفين  ؟ قال: خرج رسول هللا  -وعلى آله وسلم 
 ،فبسط ه «كاْبسط كسائ»: ومعه أص ابه فث   عليهم م اعهم ف ال ل -وعلى آله وسلم 

-وعلى آله وسلم  صلى هللا عليه - ف ال ل رسول هللا ،فجعلوا فيه م اعهم مث محلو  ع ليب 
 ،أو أربع  ،ث أو ثال ،أو بعريين ،فلو محلت يومئذ وقر بعري ،«فإمنا منت سفينة ،امحل»: 

 ما ث   عليب إال أن جيفو. ،أو سْبع  ،أو س   ،أو مخس 
 . وأخرج البوار بعضه ،قال شيخنا:  ذا حديث حسنروا  أمحد و 

 كما ح دم يف الذي قبله.  ،والبيص احلبا  قد ص ح أصله

قال: كنت  لوكا  حم سلم  ف الت: أع  ك وأشرتط عليك أن  وعن سفين   -392
 رتطت علي.فأع   ي واش ،ما عبت -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ختدم رسول هللا 
صرررررلى هللا عليررررره  -ال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن روا  ابرررررن ماجررررره وفيررررره:   أن أخررررردم النررررريب وقررررر ،روا  البررررروار

 [.1752كما يف "اإلرواء"   ،حسن ما عاش [. وقال البيص احلبا :  -وعلى آله وسلم 

 

عن عبد هللا بن عباس قال حدثي سلمان الفارسي حديثه من فيه قال: كنت  -393
 ،ي هوكان أيب د  ان قر  ،من أ   قري  منها ي ال هلا: جي ،أ   أصبهان رجال  فارسيا  من

كما   ،رفلم يول به حبه إايي حىت حبسي يف بي ه أي مالزم النا ،وكنت أحب خلق هللا إليه
بو حىت كنت قطن النار الذي يوقد ا ال يرتكها خت ،حُتبس اجلاري  وأجهدت يف اجملوسي 
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 إ  قال فُبغ  يف بنيان له يوما  ف ال ل: اي بي ،يم قال: وكانت حيب ضيع  عظ ،ساع 
 ،ا يريدفاذ ب فاطلعها وأمر  فيها ببع  م ،قد شغلت يف بنيان  ذا اليوم عن ضيعيت

يها و م فسمعت أصواهتم ف ،فمررت بكنيس  من كنائس الن ارى ،فخرجت أريد ضيع ه
م وسعت فلما مررت هب ،ي هوكنت ال أدري ما أ مُر الناس؛ حلبس أيب إايي يف ب ،ي لون
 قال: فلما رأي هم أعجبي صالهتم ورغبت يف ،دخلت عليهم أنظر ما ي نعون ،أصواهتم
بت فو هللا ما حرك هم حىت غر  ،وقلت:  ذا وهللا خري من الدين الذي حنن عليه ،أمر م

ال: قف لت هلم: أين أص   ذا الدين ؟ قالوا: ابلبام.  ،وحركت ضيع  أيب ومل آهتا ،البمس
ئ ه قال: أي بي قال فلما ج ، طليب وش غ ْلُ ُه عن عمله كلهمث رجعت إىل أيب وقد بعث يف

أين كنت ؟ أمل أكن عهدت إليك ما عهدت ؟ قال: قلت: اي أبت مررت بناس ي لون 
 ،مسفو هللا مازلت عند م حىت غربت الب ،فأعجبي ما رأيُت من دينهم ،يف كنيس  هلم

 دينك ودين آابئك خري منه. قال: قلت: كال وهللا ،لك الدين خريٌ قال: أي بي ليس يف ذ
قال: وبعثت إل  ،إنه خري من ديننا. قال: فخافي فجع  يف رجلي قيدا  مث حبسي يف بي ه

 ،مجتار من الن ارى فأخربو  هب ،ف لت هلم: إذا قدم عليكم ركب من البام ،الن ارى
 لت هلم: قال: ف ،قال: فأخربو  هبم ،الن ارىقال: ف دم عليهم ركب من البام جتار من 

إىل  قال: فلما أرادوا الرجع  ،إذا ق ض وا حوائجهم وأرادوا الرجع  إىل بالد م فآذنو  هبم
فلما  ،مث خرجت معهم حىت قدمت البام ،فأل يُت احلديد من رجلي ،بالد م أخربو  هبم

 ،يف الكنيس . قال: فجئ ه قدم ها قلت: من أفض  أ    ذا الدين ؟ قالوا: احس ف
ف لت: إ  قد رغبت يف  ذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك يف كنيس ك وأحعلم 

قال: فكان رج  سوء  أيمر م ابل دق   ،منك وأصلي معك. قال: فادخ . فدخلت معه
حىت مجع  ،نيومل يعطه املساك ،  لنفسهنرو اك  ،فإذا مجعوا إليه منها أشياء ،ويرغبهم فيها

 ، ماتمث ،قال: وأبغض ه بغضا  شديدا  ل ما رأي ه ي نع ،ع  قالل من ذ ب وورقسب
ل دق  أيمركم اب ،ف لت هلم: إن  ذا كان رج  سوء ،فاج معت إليه الن ارى ليدفنو 
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ئا. قالوا: وما ومل يعط املساكني منها شي ، ا لنفسهنرو اك  ،فإذا جئ مو  هبا ،ويرغبكم فيها
 ،ه . قالوا: فدلنا عليه. قال: فأري هم موضعنرو ان أدلكم على كعلمك بذلك ؟ قال: قلت: أ

فنه قال فلما رأو ا قالوا: وهللا ال ند ،قال: فاس خرجوا منه سبع قالل  لوءة ذ با  وورقا  
لمان: مث جاءوا برج  آخر فجعلو  مبكانه. قال: ي ول س ،أبدا . ف لبو  مث رمجو  ابحلجارة

يف  وال أرغب ،أز د يف الدنيا ،أرى أنه أفض  منه ،فما رأيت رجال  ال ي لي اخلمس
 ،أقمت معه زماان  و  ،قال: فأحبب ه حبا  مل أحبه م ن قبله ،وال أدأب ليال  وهنارا  منه ،اآلخرة

وقد  ،ف لت له: اي فالن إ  كنت معك وأحبب ك حبا  مل أحبه من قبلك ،مث حضرحه الوفاة
  ؟ وما أتمر  ؟ قال: أي بي وهللا ما أعلمحضرك ما حرى من أمر هللا فإىل من حوصي يب

إال  ،وحركوا أكثر ما كانوا عليه ،ل د  لك الناس وبدلوا ،أحدا  اليوم على ما كنت عليه
يّ ب فاحلْ ق به. قال: فلما مات وغُ  ،فهو على ما كنت عليه ،و و فالن ،رجال  ابملوص 

 ،بك   عند موحه أن أحلقإن فالان أوصا ،حل  ُت ب احب املوص  ف لت له: اي فالن
ج  على فوجدحه خري ر  ،فأقمت عند  ،وأخرب  أنك على أمر . قال: ف ال: ل أقم عندي

 فلما حضرحه الوفاة قلت له: اي فالن إن فالان أوصى يب ،فلم يلبث أن مات ،أمر صاحبه
ي ما حرى فإىل من حوص -عو وج   -وقد حضرك من هللا  ،وأمر  ابلل وق بك ،إليك
 ،وما أتمر  ؟ قال: أي بي؛ وهللا ما أعلم رجال  على مث  ما كنا عليه إال رجال  بن يبنييب 

جئ ه فأخربحه ف ،وُغيّ ب حل ت ب احب ن يبني ،و و فالن فاحلْ ْق به. وقال: فلما مات
 ،قال: فأقم عندي. فأقمت عند  فوجدحه على أمر صاحبيه ،خبربي وما أمر  به صاحيب

ر ،ل به املوتنرو فو هللا ما لبث أن  ،فأقمت مع خري رج  اي فالن إن  قلت له: ،فلما ُحض 
ما أتمر  فإىل من حوصي يب ؟ و  ،مث أوصى يب فالن إليك ،فالان كان أوصى يب إىل فالن

فإنه  ،ري إال رجال  بعمو  ،؟ قال: أي بي وهللا ما نعلم أحدا  ب ي على أمران آمرك أن أتحيه
حل  ْ ُت  ،وُغيب ،ببت فأحه. قال: فإنه على أمران. قال: فلما ماتفإن أح ،مبث  ما حنن عليه
ه فأقمت مع رج  على  دي أص اب ،ف ال: أقم عندي ،وأخربحه خربي ،ب احب عموري 
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ر  ،ل به أمر هللانرو قال: مث  ،قال: واك سبت حىت كان ل ب رات وغنيم  ،وأمر م فلما ُحض 
 ،الن إىل فالنوأوصى يب ف ، فالن إىل فالنقلت له: اي فالن إ  كنت مع فالن فأوصى يب

هللا ما أعلمه و ،وما أتمر  ؟ قال: أي بي ،فإىل من حوصي يب ،مث أوصى يب فالن إليك
 و  ،ولكنه قد أهلك زمان نيب ،أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن أتحيه

به  ،نهما خن بي ،ني رج أبر  العرب مهاجرا إىل أر   بني حرح ،مبعوث بدين إبرا يم
فإن اس طعت  ،بني ك فيه خامت النبوة ،أيك  اهلدي  وال أيك  ال دق  ،عالمات ال ختفى

 أن فمكثت بعموري  ما شاء هللا ،أن حل ق ب لك البالد فافع . قال: مث مات وُغيّ ب
ف لت هلم: حتملو  إىل أر  العرب وأعطيكم  ،جتارا   ،مث مر يب نفر من كلب ،أمكث
موا يب وادي حىت إذا قد ،ومحلو  ، ذ  وغنيميت  ذ  ؟ قالوا: نعم. فأعطي همو ا ب رايت
ورجوت  ،ورأيت النخ  ،فمكثت عند  ،هلمو  فباعو  من رج  من يهود عبدا   ،ال رى

قدم عليه  ،ند فبينما أان ع ،ومل حيق ل يف نفسي ،أن حكون البلد الذي وصف ل صاحيب
فو هللا ما  و إال  ،فاح ملي إىل املدين  ،فاب اعي منه ،قريظ  ابن عم له من املدين  من بي

ال أسع  ،ا أقاموبعث هللا رسوله فأقام مبك  م ،أن رأي ها فعرف ها ب ف  صاحيب فأقمت هبا
مث  اجر إىل املدين  فو هللا إ  لفي رأس عذق  ،مع ما أان فيه من شغ  الرق ،له بذكر

ف ال:  ،إذ أقب  ابن عم له حىت وقف عليه ،جالس لسيدي أعم  فيه بع  العم  وسيدي
 ،فالن قاح  هللا بي قيل  وهللا إهنم اآلن جمل معون ب باء على رج  قدم عليهم من مك  اليوم

قال:  ،يوعمون أنه نيب. قال: فلما سع ها أخذحي العرواء حىت هننت سأس ط على سيدي
 ماذا ح ول ؟ قال: فغضب ،ح ول لت عن النخل  فجعلت أقول البن عمه ذلك: ماذانرو و 

أقب  على عملك ؟ قال: قلت: ال  ،مث قال: ما لك وهلذا ،فلكمي لكم  شديدة ،سيدي
ُت فلما أمسي ،شيء إمنا أردُت أن أس ثبُت عما قال. وقد كان عندي شيء قد مجع ه

 دخلت عليه ف لتف ،إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و و ب باء به مث ذ بتُ  ،أخذحه
 ذوو حاج  و ذا شيء كان ،له: إنه قد بلغي أنبك رجٌ  صاحل ومعك أص اب لك غرابء
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 صلى هللا ف ال رسول هللا ،فرأي كم أحق به من غريكم. قال: ف رب ه إليه ،عندي لل دق 
 ،دةقال ف لت يف نفسي  ذ  واح ،وأمسك يد  فلم أيك  «كلوا»عليه وسلم حص ابه: 

مث  ، وحتول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدين ،فجمعت شيئا   ،مث ان رفت عنه
جئت به ف لت: إ  رأي ك ال أتك  ال دق  و ذ   دي  أكرم ك هبا. قال: فأك  رسول 

 وأمر أص ابه فأكلوا معه. قال ف لت يف نفسي:  ااتن ،هللا صلى هللا عليه وسلم منها
ل: وقد حبع جنازة قا ،ب يع الغرقدمث جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و و ب ،اثن ان

 درت أنظر مث اس ،فسلمت عليه ،عليه مشل ان له و و جالس يف أص ابه ،من أص ابه
   أرى اخلامت الذي وصف ل صاحيب فلما رآ  رسول هللا صلى هللا عليه  ،إىل ههر 

فنظرت  ، قال: فأل ى رداء  عن ههر  ،وسلم اس درحه عرف أ  أس ثبت يف شيء وصف ل
ى هللا عليه وسلم: ف ال ل رسول هللا صل ،فانكببت عليه أقبله وأبكي ،إىل اخلامت فعرف ه

: فأعجب رسول قال ،ف   ُت عليه حديثي كما حدث ك اي ابن عباس ،ف  ولتُ  «حتول»
 فاحه مع حىت ،مث شغ  سلمان الرقل  ،هللا صلى هللا عليه وسلم أن يسمع ذلك أص ابه

لم: وسلم بدر وأحد. قال: مث قال ل رسول هللا صلى هللا عليه وس رسول هللا صلى هللا عليه
وأبربعني  ،فكاحبت صاحيب على ثالث مائ  خنل  أحييها له ابلف ري «كاتب اي سلمان»

 ،انو  ابلنخ فأع «معينوا مخاكم»ف ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حص ابه:  ،أوقي 
يعي الرج   ،والرج  بعبر ،لرج  خبمس عبرةوا ،والرج  بعبرين ،الرج  بثالثني ودي 

حىت اج معت ل ثالث مائ  ودي . ف ال ل رسول هللا صلى هللا عليه  ،ب در ما عند 
 ،فف رُت هلا «اذهب اي سلمان ففرر َلا فإذا فرغت فأتين مكون مَّن مضعها بيدي»وسلم: 

لى هللا عليه وسلم  صفخرج رسول هللا ،حىت إذا فرغت منها جئ ه فأخربحه ،وأعاني أص ايب
فو الذي  ،فجعلنا ن رب له الودي ويضعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيد  ،معي إليها

أيت رسول ف ،فأديت النخ  وب ي علي املال ،نفس سلمان بيد  ما ماحت منها ودي  واحدة
 ما»ف ال:  ،من بع  املغازي ،من ذ ب ،هللا صلى هللا عليه وسلم مبث  بيض  الدجاج 
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 «لمانخذ هذه فأد ِبا ما عليك اي س»ف ال:  ،قال: فُدعيُت له «فعل الفارسي املكاتب ؟
ِبا  خذها فإن هللا عز وجل سيؤدي»ف لت: وأين ح ع  ذ  اي رسول هللا  ا علي ؟ قال: 

فأوفي هم  ،أربعني أوقي  ،والذي نفس سلمان بيد  ،قال: فأخذهتا فوزنت هلم منها «عنك
ف ي معه مث مل ي ،مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلندق ح هم وُع  ت فبهدت

 مبهد.
كمررررررا يف   ،روا  أمحررررررد رمحرررررره هللا قررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن. وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : إسررررررناد  حسررررررن

 [.592 – 586/ 2[ 894"ال  ي  " 

 رسول اقاهل أشياء يذكر فكان ،ابملدائن حذيف  كان  قال: قرة أيب بن عمرو عن -394
  ن انس ينطلقف ،الغضب يف أص ابه من حانس -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى -هللا 
 أعلم ذيف ح سلمان: في ول ،حذيف  قول له فيذكرون سلمان فيأحون حذيف  من ذلك سع
 كذبك  وال دقكص فما لسلمان قولك ذكران قد له: في ولون حذيف  إىل فريجعون ،ي ول مبا

 من سعت امب ح دقي أن مينعك ما سلمان اي ف ال: مب ل  يف و و سلمان حذيف  فأحى
 هللا صلى -هللا  رسول إن سلمان: ف ال -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى -هللا  رسول

 في ول يرضىو  أص ابه من لناس الغضب يف في ول يغضب كان  -وسلم  عليه وعلى آله
 رجال  بغ جاالور  رجال حب رجاال حورث حىت حن هي أما أص ابه من لناس الرضا يف

 -وسلم  ى آلهعليه وعل هللا صلى -هللا  رسول أن علمت ول د وفرق  اخ الفا حوقع وحىت
ملما رجل من مميت سببته سبة مو لعنته لعنة يف غضيب فإمنا مَّن من ولد آدم »ف ال:  خطب

 وهللا ،«مغضب كما يغضبون وإمنا بعثين رمحة للعاملني فاجعلها عليهم صالة يوم الريامة
 عمر. إىل حك نب أو  ن هنيل

وأمحررررررد. وقررررررال  ،وأخرجرررررره البخرررررراري يف "احدب املفرررررررد" ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن ،روا  أبررررررو داود
 [.4659ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   البيص احلبا :

قال: قال رج  لسلمان: ما أشد حبك لعلي! قال:  ،عن أيب عثمان النهدي -395
 ، د أحبيمن أحب عليبا  ف»ي ول:  –عليه وعلى آله وسلم  صلى هللا -سعت رسول هللا 
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 .«ومن أبغ  عليبا  ف د أبغضي
كمررررررا   ،احلررررررديث صرررررر يح. وكررررررر  البرررررريص احلبررررررا  شررررررا دا  حلررررررديث أم سررررررلم  قبلرررررره روا  احلرررررراكم وقررررررال شرررررريخنا:

 [ وص ح حديث أم سلم .1299يف "ال  ي  " حتت رقم  

 

صلى  -قال: ابرزت رجال ف  ل ه فنفلي رسول هللا  لم  بن احكو  وعن س -396
 سلبه. -هللا عليه وعلى آله وسلم 

 ص يح.  روا  ابن ماجه وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.2886كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يح اإلسناداحلبا : صوقال البيص 

له عليه وعلى آصلى هللا  -قال: غووان مع أيب بكر زمن رسول هللا  وعنه  -397
 أمت. ،فكان شعاران: أمت -وسلم 

  ،حسررررررن علررررررى شرررررررط مسررررررلم. وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :  ،حسررررررن روا  أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث
[.2638كما يف "ص يح أيب داود" 

    وعن سرررلم  بن احكو  صرررلى هللا عليه وعلى آله وسرررلم  -قال: أمبر رسرررول هللا
 ،لك الليل : أمتوكان شررررعاران ح ،من املبررررركني فبيب نا م ن  لهم علينا أاب بكر فغووان انسررررا   -

 قال سلم : ف  لت بيدي حلك الليل  سبع  أ   أبيات من املبركني. أمت.
  ،حسررررررن حسررررررن. وأخرجرررررره ابررررررن ماجرررررره وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :  روا  أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث

 [.402/ 2ج [ 2890كما يف "ص يح ابن ماجه" 

ريح إذا اش د ال -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب  وعنه  -398
 .«اللهم الِقحاً ال عريما»ي ول: 

 ص يح.  روا  البخاري يف احدب املفرد" وابن حبان وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.2058[ و"ال  ي  " 4546كما يف "ص يح اجلامع"   ،حسن وقال البيص احلبا : 
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صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا عن سلم  بن قيس و  -399
 .«وإذا استجمرت فأوتر ،إذا توضأت فانتثر»: -

و رررررو مرررررن  ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،صررررر يح روا  الرتمرررررذي وقرررررال: حسرررررن صررررر يح. وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث
  وابن ماجه واحلميدي. خرجه النسائياححاديث اليت الوم الدارقطي البخاري ومسلما أن  رجا ا. وأ

 [.89كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

ج  يف ح -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -400
 ،ال ابحلق.وال ترتلوا النفس اليت حرم هللا إ ،إمنا هن مربع: ال تشركوا ابهلل شيئاً »الودا : 
 .«وال تزنوا ،واقوال تسر 
رقطي البخرررررررراري و ررررررررو مررررررررن اححاديررررررررث الرررررررريت ألرررررررروم الرررررررردا ،صرررررررر يح وا  أمحررررررررد وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديثر 

  وأخرجه حممد بن ن ر يف "ال الة". ،ومسلما أن  رجا ا
كمرررررررا يف "السرررررررن " البرررررررن أيب عاصرررررررم بررررررررقم:   ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،إسرررررررناد  صررررررر يح وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : 

 وما  نا عند املؤلف  و ال واب. ولكن وقع اسم ال  ايب سلم  بن نعيم ،[970 

 

صلى هللا  -قال: كنت جالسا عند رسول هللا  وعن سلم  بن نفي  الكندي  -401
 ،ووضعوا السال  ،الناس اخلي  (1)ف ال رج : اي رسول هللا أذال  -عليه وعلى آله وسلم 

على آله صلى هللا عليه و  -ل هللا وقالوا: ال جهاد قد وضعت احلرب أوزار ا ؟ فأقب  رسو 
وال يزال من مميت ممة يراتلون  ،اآلن جا  الرتال ،اآلن ،كذبوا»بوجهه وقال:  -وسلم 

وحىت أييت وعد  ،حىت تروم الساعة ،ويرزقهم منهم ،َلم قلوب مقوام ويزيغ هللا ،على احلق
مربوض غرُي  يلَّ مينوهو يوحي إ ،واخليل معرود يف نواصيها اخلري إىل يوم الريامة ،هللا

                                         
 قال شيخنا:   ويف "الكربى":   إن اخلي  قد أذيلت [، كما يف "حتف  احشراف" ومعنا  سيبت [. (1)
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 .« ابلشاموعرر دار املؤمنني ،ومنتم تتبعوين مفناداً يضرب بعضكم رقاب بعض ،ملبِِّث
وروا  البرررررررروار بن ررررررررو  وزاد فيرررررررره: و ررررررررو مررررررررول  ههررررررررر  إىل  ،روا  النسررررررررائي وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن

 . وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،«إين مجد نفس الرمحن من هاهنا»اليمن 

  [.3563كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح بيص احلبا :وقال ال

 

وسليمان بن صرد وخالد بن عرفط   وعن عبد هللا بن يسار قال: كنت جالسا   -402
ف ال أحدمها  ،دا جنازحهنه فإذا مها يب هيان أن يكوان شهفذكروا أن رجال حويف مات ببط

نه فلن من يرتله بط»: -ليه وعلى آله وسلم صلى هللا ع - لآلخر: أم ي   رسول هللا
 ؟ ف ال اآلخر: بلى. «يعذب يف قَبه

إال عبررررررد هللا بررررررن يسررررررار وقررررررد  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح روا  النسررررررائي وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث
[ 2051كمرررررا يف "صررررر يح النسررررررائي"   ،صررررر يح . وروا  الرتمرررررذي واإلمررررررام أمحرررررد وقرررررال البررررريص احلبررررررا :وث ررررره النسرررررائي

 اجلنائو.يف 

 

كل »قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  وعن سر   -403
 .«ويسمى ،تذبح عنه يوم سابعه وحيلق رمسه ،غالم رهني بعريرته

وقرررررررررال  وابرررررررررن ماجررررررررره. ،والرتمرررررررررذي ،وا  أبرررررررررو داودور  ،نسرررررررررائي وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يحروا  ال
 [.385/ 4ج [ 1165[ "واإلرواء" 4231 كما يف "ص يح النسائي"  ، يحاحلبا : صالبيص 

 يكدح املسائل ُكُدْوحٌ »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - عن النيب وعنه  -404
إالَّ من يسأل الرجل ذا  ،ومن شا  ترك ،فمن شا  مبرى على وجهه ،ِبا الرجل وجهه

 .«مو يف ممر ال جيد منه بداً  ،سلطان
 ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح إال زيررررررد بررررررن ع برررررر  الفررررررواري ،صرررررر يح قررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديثروا  أبررررررو داود و 
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  .والنسائي ،وأخرجه الرتمذي ،وقد وث ه النسائي
[. قلرررررررت: والكررررررردو  معنرررررررا  اجلررررررررو  2598كمرررررررا يف "صررررررر يح النسرررررررائي"   ، يحاحلبرررررررا : صررررررروقرررررررال البررررررريص 

 واخلدش.

رأ يف كان ي   -سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -قال: إن رسول هللا  وعنه  -405
 .﴾ةِ َهْل َمَاَك َحِديُث اْلَغاِشيَ ﴿و  ﴾َسبِِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى ﴿صالة اجلمع  بر: 

 وأخرجه النسائي. ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،أبو داود وأخرجه

كان   –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،عن سرة بن جندب  -406
 .﴾اِشَيةِ َهْل َمَاَك َحِديُث اْلغَ ﴿و  ﴾َسبِِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى﴿ي رأ يف العيدين بر
  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،أخرجه أمحد

 [.3[ ج 644كما يف "اإلرواء"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

من  ن داول -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كنا مع النيب  وعنه  -407
ح وم عبرة وح عد عبرة. قلنا: فما كانت متد ! قال: من أي  ،لي ق ع  من غدوة حىت ال

 ما كانت متد إالب من  ا نا. وأشار بيد  إىل السماء. ،شيء حعجب
 على شرط البيخني.  ،ص يح روا  الرتمذي وقال شيخنا:  ذا حديث

   .[ 5[ يف املناقب   ابب 3625كما يف "ص يح الرتمذي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: قسم رسول هللا  وعن سه  بن أيب خثم   -408
ينهم على ون فا بني املسلمني: قسمها ب ،حاج هو خيرب ن فني: ن فا  لنوائبه  -وسلم 

 مثاني  عبر سهما.
 ص يح.  روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث

 [.3010كما يف "ص يح أيب داود"   ، يححسن ص وقال البيص احلبا : 

 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: مرب رسول هللا  وعن سه  بن احلنظلي   -409
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فاركبوها صاحلة  ،اتروا هللا يف هذه البهائم املعجمة» ال: فب بعري قد حلق ههر  ببطنه  -
 .«وكلوها صاحلة

 ورجاله رجال ال  يح.  ،حسن  ذا حديثروا  أبو داود وقال شيخنا: 
 [.31/ 1ج [ 23كما يف "ال  ي  "   ،سند  ص يح وقال البيص احلبا : 

عيين   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: ق د م  على رسول هللا  وعنه  -410
ا مبا وأمر معاوي  فك ب هلم ،فأمر هلما مبا سأال ،بن ح ني واحقر  بن حابس فسأال 

ه وأحى النيب وأما عيين  فأخذ ك اب ،أما احقر  فأخذ ك ابه فلفه يف عمام ه وانطلقف ،سأال
ومي ك ااب  ال  إىل قمف ال: اي حممد أحرا  حا ،مكانه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

ى هللا عليه وعلى صل -ال أدري ما فيه ك  يف  امل لمس. فأخرب معاوي  ب وله لرسول هللا 
نده ما من سأل وع»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ال رسول هللاف  -آله وسلم 

 وما يغنيه ف الوا: اي رسول هللا «من مجر جهنم»: ويف رواي  «يغنيه فإمنا يستكثر من النار
قدر ما »؟ وقال النفيلي يف موضع آخر: وما الغي الذي ال ينبغي معه املسأل  ؟ قال: 

 .«مو ليلة ويوم ،من يكون له شبع يوم وليلة» موضع آخر: . وقال النفيلي يف«يغديه ويعشيه
 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث

[. وروا  أمحرررررررررد بن رررررررررو  إال أن الرررررررررذي وضرررررررررع 1629 أيب داود"كمرررررررررا يف "  ، يحاحلبرررررررررا : صررررررررروقرررررررررال البررررررررريص 
 الك اب يف عمام ه  و عيين .

له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -وا مع رسول هللا   أهنم سار ينظلاحلوعن سه  بن  -411
صلى هللا  - ف ضرت صالة عند رسول هللا ،فأطنبوا السري حىت كان عبي  ،يوم حنني -

فجاء رج  فارس ف ال: اي رسول هللا إ  انطل ت بني أيديكم  ،-عليه وعلى آله وسلم 
وشائهم  ونعمهمعنهم فإذا أان هبوازن على بكرة آابئهم بظ ،حىت طلعت جب  كذا وكذا

تلك »وقال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف بسم رسول هللا  ،اج معوا إىل حنني
مرثد  قال أنس بن أيب «من حيرسنا الليلة»مث قال:  «غنيمة املسلمني غدًا إن شا  هللا

 صلى هللا - فركب فرسا له وجاء إىل رسول هللا «كبر فا»قال:  ،الغنوي: أان اي رسول هللا
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استربل »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ف ال له رسول هللا ،-عليه وعلى آله وسلم 
رج رسول فلما أصب نا خ «من قبلك الليلة غرنَّ نوال  ،هذا الشعب حىت تكون يف معاله

هل محسستم »: مث قال ،م ال  فركع ركع نيإىل  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
صلى  - فجع  رسول هللا ، اي رسول هللا ما أحسسنا . فثوب ابل الةقالوا: ال «بفارسكم

عب حىت إذا قضى صالحه وس -هللا عليه وعلى آله وسلم  لم ي لي و و يل فت إىل البّ 
فجعلنا ننظر إىل خالل البعب فإذا  و قد جاء  «مبشروا فرد جا كم فارسكم»ف ال: 

ال: إ  انطل ت  ف فسلم  ،-له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -حىت وقف على رسول هللا 
له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -حىت كنت  يف أعال  ذا البعب حيث أمر  رسول هللا 

 - نظرت فلم أر أحد. ف ال له رسول هللاف ،فلما أصب ت اطلعت البعب ني كليهما -
و قاضيا أيا لإاّل م  ،قال: ال «لت الليلة ؟ن ز هل »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

يك مال قد موجبت فال عل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - حاج . ف ال رسول هللا
 .«تعمل  بعدها

 رجاله جال ال  يح.  ،ص يح روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.2501كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

وجد عند  سه  ف  أنه دخ  على أيب طل   احن اري يعود  عن عبيد هللا بن ع ب -412
عه نرو حمل  حت ه ف ال له سه  بن حنيف: منطا    نرو بن حنيف قال: فدعا أبو طل   إنساان ي

ما قد  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وقال فيه النيب  ، ال: حن فيها ح اويرف؟ 
 ي. . قال: بلى ولكنه أطيب لنفس«ثوب إال ما كان رقما يف»علمت. قال سه : أومل ي  : 

علرررررررى شررررررررط  ،صررررررر يح روا  الرتمرررررررذي وقرررررررال:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن صررررررر يح. وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث
 فانفرد عنه مسلم.  ،إال إس اق بن موسى احن اري ،ورجاله رجال البيخني ،مسلم
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 [.18[ يف اللباس ابب 1750كما يف "ص يح الرتمذي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: سعت رسول هللا  وعن سه  الساعدي  -413
 .«صالةالمن كان يف املسجد ينتظر الصالة فهو يف »ي ول:  -وسلم 

  .وأخرجه أمحد ،حسن روا  النسائي وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.243/ 1ج [ 733كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

وأبو  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: ارحج أحد وعليه النيب  ،وعنه  -414
محد فما  اثبت»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ف ال النيب ،بكر وعمر وعثمان

 .«عليك إال نيب وصديق وشهيدان
  .وأخرجه أبو يعلى ،ص يح روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث

 [.875[ 561/ 2ج كما يف "ال  ي  "   ،روا  أمحد بسند ص يح لبا : وقال البيص اح

ر عند  أن رجال أات  فأق -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -415
إىل امرأة فسأهلا  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فبعث النيب  له أنه زىن ابمرأة سا ا

 احلد وحركها.أن حكون زنت فجلد   تْ ر  ك  نْ فأ   ،عن ذلك
كمررررررا يف "صرررررر يح أيب   ، يحاحلبررررررا : صررررررحسررررررن. وقررررررال البرررررريص  روا  أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث

  .[66/ 3ج [ 4437داود" 

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعن سه  بن سعد -416
ىت ينرطع ح ،رما من مسلم يليب إالَّ لَّبَّ من عن لمينه ومشاله من حجر مو شجر مو مد»: 

 .«األرض من هاهنا وهاهنا
علررررررى شرررررررط البرررررريخني  ،وروا  احلرررررراكم وقررررررال: صرررررر يح .صرررررر يح روا  الرتمررررررذي وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث

 ومل  رجا . 
 [.828كما يف "ص يح الرتمذي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

ر هم اغفالل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -417
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 .«لرومي فإهنم ال يعلمون
 حسن.  روا  ابن حبان وقال شيخنا:  ذا حديث

[ وخرجرررررررره يف 969كمررررررررا يف حعلي رررررررره علررررررررى "صررررررر يح ابررررررررن حبرررررررران"   ، يح لغرررررررري احلبررررررررا : صرررررررروقرررررررال البرررررررريص 
 [.3175"ال  ي  " 

 

 ،فأحينا به مك  ،قال: جلبت أان وخمرف  العبدي بوا  من  جر وعن سويد  -418
بعنا  ومث ميبي فساومنا بسراوي  ف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ءان رسول هللا فجا

 .«زن ومرجح»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - رج  يون ابحجر ف ال له رسول هللا
 ،والنسرررررررائي ،وأخرجررررررره الرتمرررررررذي ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،حسرررررررن روا  أبرررررررو داود وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث

  .وابن أيب شيب  ،اقوعبد الرز  ،وابن ماجه
 [.34[ يف ال جارة ابب  2250كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

خالفوا »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعن شداد  -419
 .«اليهود فإهنم ال يصلون يف نعاَلم وال خفافهم

 حسن.  ا:  ذا حديثروا  أبو داود وقال شيخن
 [.652 "ص يح أيب داو" كما يف   وقال البيص احلبا : ص يح.

أحى  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن شداد بن أوس  -420
و و آخذ بيدي لثمان عبر خلت من رمضان ف ال:  ،على رج  ابلب يع و و حي جم

 .«مفطر احلاجم واحملجوم»
حسررررررررن. ون رررررررر  احلرررررررافظ يف "ال لخرررررررريص" أن البخرررررررراري صرررررررر ح  خنا:  رررررررذا حررررررررديثروا  أبرررررررو داود وقررررررررال شرررررررري

 [: ص يح.2369يف "ص يح أيب داود"  حبعا  لعلي بن املديي. وقال البيص احلبا : طري ني لهال

  عليه هللا صلى  -هللا  رسول عند جلوس حنن بينما قال أنه مالك بن عوف عن -421
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 له ف ال:«هذا موان العلم من يرفع»قال: مث ،السماء يف فنظر يوم ذات -وعلى آله وسلم 
 وقد ،هللا  ابك  وفينا هللا رسول اي العلم أيرفع لبيد: بن زايد له ي ال احن ار من رج 

إن كنت »: - وسلم عليه وعلى آله هللا صلى  -هللا  رسول ف ال: ونساءان؟ أبناءان علمنا 
 ك اب  نم عندمها ما وعندمها ،بنيالك ا أ   ضالل  ذكر مث «ألظنك من مفره مهل املدينة

 عوف عن ديثاحل  ذا ف دثه ابمل لى أوس بن شداد نفري بن جبري فل ي وج  عو هللا
 ري.أد ال قلت: قال: العلم؟ رفع ما حدري و   قال: مث عوف. صدق ف ال: ،مالك بن

 ال:ق أدري. ال قلت: قال: يرفع؟ أن أول العلم أي حدري و   قال: أوعي ه. ذ اب قال:
 خاشعا. حرى حكاد ال حىت اخلبو 

والط ررررررراوي يف "مبرررررررك   ،وروا  النسرررررررائي يف "الكرررررررربى" ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أمحرررررررد
 [.4553ص يح. كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"   اآلثر". وقال البيص احلبا :

 

صلى هللا عليه  -إىل النيب  أن رجال من احعراب جاء وعن شداد بن اهلاد  -422
صلى هللا عليه  -فآمن به واحبعه مث قال: أ اجر معك. فأوصى به النيب  -وعلى آله وسلم 
ليه وعلى صلى هللا ع -غنم النيب  ،فلما كانت غووتٌ  ،بع  أص ابه -وعلى آله وسلم 

لما ف ، موكان يرعى ههر  ،فأعطى أص ابه ما قسم له ،سبيا ف سم وقسم له -آله وسلم 
لى آله صلى هللا عليه وع - جاء دفعو  إليه ف ال: ما  ذا ؟ قالوا: قسم قسمه لك النيب

 ال: ما  ذا ؟ ف ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - . فأخذ  فجاء به إىل النيب-وسلم 
 ،قال: ما على  ذا احبع ك ولكي احبع ك على أن أرمى إىل  هنا «قسمته لك»قال: 

فلبثوا قليال   «إن تصدق هللا يصدقك»ف ال:  ،فأموت فأدخ  اجلن  ،موأشار إىل حل ه بسه
حيم  قد أصابه  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فأيت به النيب  ،مث هنضوا يف ق ال العدو

قالوا: نعم.  «مهو هو ؟»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - سهم حيث أشار ف ال النيب
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 يف جب  النيب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ه النيب مث كفن ،«صدق هللا فصدقه»قال: 
ن صالحه: فكان فيما ههر م ،مث قدمه ف لى عليه ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
 .«اللهم  ذا عبدك خرج مهاجرا  يف سبيلك ف    شهيدا  أان شهيد على ذلك»

إال سرررررررويد برررررررن ن رررررررر وقرررررررد  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،صررررررر يح روا  النسرررررررائي وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث
 . وث ه مسلم 

 [.1952ح النسائي" ي كما يف "ص  ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 صلى هللا عليه وعلى آله -قال: خرج علينا رسول هللا  وعن شداد بن اهلاد  -423
 ،و و حام  احلسن أو احلسني –الظهر أو الع ر  –يف أحدى صاليت العبي  -وسلم 

لى فسجد بني فوضعه مث كرب لل الة ف  -ليه وعلى آله وسلم صلى هللا ع -ف  دم النيب 
 - فإذا ال يب على ههر رسول هللا ،ههرا  صالحه سجدة أطاهلا ف ال: إ  رفعت رأسي

رسول  فلما قضى ،فرجعت يف سجودي ،و و ساجد -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
جدت اي رسول هللا إنك سال الة قال الناس:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

ى مر أو أنه يوحأهننا أنه قد حدث د أطل ها حىت بني ههرا  صالحك  ذ  سجدة ق
ي فكرهت من معجله حىت يرض ،رحتليناولكن ابين  ،فكل ذلك مل يكن»إليك. قال: 

 .«حاجته
واحلررررررديث أخرجرررررره ابررررررن  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،يحصرررررر  روا  اإلمررررررام أمحررررررد وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث

  .والنسائي ، شيب أيب
 [.371/ 1[ 1140كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

 قل: اللهم إين معوذ»قال: قلت: اي رسول هللا علمي دعاء. قال:  عن شك   -424
 .«بك من شر مسعي وشر بصري ومن شر لساين ومن شر قليب ومن شر منيي

إال سررررررررعد بررررررررن أوس و ررررررررو  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،حسررررررررن يخنا:  ررررررررذا حررررررررديثروا  أبررررررررو داود وقررررررررال شرررررررر
  وأمحد. ،والنسائي ،الرتمذيروا  و وقد قال ابن معني: ليس هبما أبس.  ،العبسي وبالل  و بن حيىي العبسي
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 [.458/ 3ج [ 5459كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا يب أمام  أوعن  -425
 .«إن موىل الناس ابهلل تعاىل من بدمهم ابلسالم»

إال أاب خالررررررررد و ررررررررب بررررررررن  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال ررررررر يح ،صرررررررر يح روا  أبرررررررو داود وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حرررررررديث
 وقد وث ه أبو داود.  ،يري مخالد احل

 [.5197كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعن أيب أمام   -426
 .«تخول اجلنة إال من لمو دمن قرم آية الكرسي يف دبر كل صالة مكتوبة مل لمنعه من »

 حسن.  روا  النسائي يف "عم  اليوم والليل " وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.972كما يف "ال  ي  "   ،احلبا  لطرقه وص  ه البيص

ل قوم ما ض»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -427
لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -مث حلى رسول هللا  «بعد هدي كانوا عليه إال موتوا اجلدل

 .(1)﴾َخِصُمونَ  َماَضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَداًل َبْل ُهْم قَ ْومٌ ﴿ ذ  اآلي :  -
  وقال: حسن ص يح. وأخرجه ابن ماجه.روا  الرتمذي 
 [.48كما يف "ص يح ابن ماجه"   حسن.احلبا : وقال البيص 

طب يف   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -428
ة اومدوا زك ،وصوموا شهركم ،وصلوا مخسكم ،اتروا هللا ربكم»حج  الودا  ف ال: 

قال: قلت حيب أمام : منذ كم سعت  ذا  «ومطيعوا ذا ممركم تدخلوا جنة ربكم ،مموالكم
 احلديث ؟ قال: وأان ابن ثالثني سن .

  .وروا  أمحد واحلاكم بن و  ،حسن روا  الرتمذي وقال: حسن ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديث
 وواف ررررره الرررررذ يب و رررررو كمرررررا قررررراال. ،علرررررى شررررررط البررررريخني ،صررررر يح وقرررررال البررررريص احلبرررررا  بعرررررد قرررررول احلررررراكم:

                                         
 .58سورة الوخرف، اآلي :   (1)
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 [.2ج [ 867كما يف "ال  ي  " 

وعن أيب غالب قال رأيت أاب أمام  البا لي أب ر رؤوس اخلوارج على درج دمبق  -429
  ،نارلل اكالب مه»ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال: سعت رسول هللا 

وخري  ،شر قتلى حتت مدمي السما »مث قال:  ،مث بكى «كالب مهل النار  ،كالب مهل النار
ه وعلى صلى هللا علي - قال أبو غالب: أأنت سعت  ذا من رسول هللا  «قتلى من قتلوا

على آله صلى هللا عليه و  -إ  إذا  جلريء سع ه من رسول هللا  ،؟ قال: نعم -آله وسلم 
 غري مرة وال مرحني وال ثالث. -وسلم 

 وأبو غالب حسن احلديث. ،جيد ل شيخنا:  ذا حديثواللفظ له وقا احلميديوا  أمحد و 
   وعن أيب غالب قال: رأى أبو أمام ف ال أبو  ،رؤوسررا  من رروب  على درج دمبررق

َيضُّ ي َ ﴿خري ق لى من ق لو . مث قرأ:  ،أمام : كالب النار شرررررر ق لى حتت أدمي السرررررماء ْوَم تَ ب ْ
َودُّ ُوُجوهٌ  يب أمام : أو أربعا  حىت عد سرررررررررررررربعا  ما قلت ح ،إىل خر اآلي  (1)﴾ُوُجوٌه َوَتس           ْ

 حدث كمو .
 وروا  ابن ماجه خم  را  وأمحد.  ،حسن روا  الرتمذي وقال شيخنا:  ذا حديث

  [.3000كما يف "ص يح الرتمذي"   ،حسن ص يح وقال البيص احلبا : 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: عر  لرسول هللا  وعن أيب أمام   -430
لما رأى ف ،جلمرة احوىل ف ال: اي رسول هللا أي اجلهاد أفض  ؟ فسكت عنهرج  عند ا

قال:  ،كبرة الع ب  وضع رجله يف الغرز لري مجفلما رمى  ،فسكت عنه ،سأله ،مرة الثاني اجل
 .«سلطان جائر ذي كلمة حق عند»قال: أان اي رسول هللا. قال:  «مين السائل ؟»

 حسن.   ذا حديث وقال شيخنا: ،وأمحد ،روا  ابن ماجه
[ و"صررررررر يح ابرررررررن 491كمرررررررا يف "ال ررررررر ي  "   ،إسرررررررناد  حسرررررررن صررررررر يح ببرررررررا د  وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : 

 [.4084ماجه" 

بينا » ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -431

                                         
 .106سورة آل عمران، اآلي :   (1)
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د. فرلت: صعفراال يل: ا ،فأتيا ي جباًل وعراً  ،فأخذا بضبعيَّ  ،إذ ماين رجالن ،مَّن َّنئم
إذا مَّن  ،حىت إذا كنت يف سوا  اجلبل ،إين ال مطيره. فراال: إَّن سنسهله لك. فصعدت

 ،فرلت: ما هذه األصوات ؟ قالوا: هذا عوا  مهل النار. مث انطلرا ي ،ةشديد أبصوات
هؤال  ؟  : منفرلت ،تسيل مشداقهم دماً  ،قهممشررة مشدا ،فإذا بروم معلرني بعراقيبهم

 ،ي  انتفاخاً فإذا بروم مشد ش ،مث انطلرا ي ،لذين يفطرون قبل حتلة صومهمقال: هؤال  ا
 فرلت: من هؤال  ؟ قال: هؤال  الزانون والزواين. مث انطلرا ي ،ومسومه منظراً  ،ومنتنه رحياً 

فإذا مَّن بنسا  تنهش ثديهن احليات فرلت: ما ابل هؤال  ؟ فرال: هؤال  اللوايت لمنعن 
  ؟ قال: بون بني هنرين فرلت: من هؤالفإذا بغلمان يلع انطلرا ي موالدهن الباهنن. مث

م قلت: يشربون من مخر َل ،فرفإذا مَّن بثالثة ن ،هؤال  ذراري املؤمنني مث شر  يل شر 
مث  ،وزيد بن حارثة وعبد هللا بن رواحة ،من هؤال  ؟ قال: هؤال  جعفر بن مي طالب
وعيسى  وموسى إبراهيملت من هؤال  ؟ قال: شر  يل شر  آخر فإذا مَّن بثالثة يفر ق

 .«عليهم السالم ينتظرونك
غرررررري سرررررليم  ،ومل  رجرررررا  وقرررررد احررررر ج البخررررراري جبميرررررع رواحررررره ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،روا  احلررررراكم وقرررررال: صررررر يح

 [.7448" حعلي ه على ابن حبانكما يف "  ، يحاحلبا : صوقد اح ج به مسلم. وقال البيص  ،بن عامر

  من أقب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن أيب أمام   -432
أ خد ْمنا  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -خيرب ومعه غالمان ف ال علي: اي رسول هللا 

ْر ل. ف ال:  «خذ ميهما شئت»؟ ف ال:  ه خذ هذا وال تضربه؛ فإين قد رميت»ف ال: خ 
الم وأعطى أاب ذر الغ «هل الصالةوإين قد هنيت عن ضرب م ،يصلي مربلنا من خيَب

 «ما فعل الغالم الذي معطيتك ؟ ،اي ماب ذر»مث قال:  «استوص به خرياً »اآلخر. ف ال: 
 فأع   ه. ،قال: أمرحي أن أس وصي به خريا  

وروا  حممررررررد بررررررن ن ررررررر  ،حسررررررن. وروا  البخرررررراري يف "احدب املفرررررررد" روا  أمحررررررد وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث
 [.  «ين هنيت عن ضرب مهل الصالةإ»املروزي بلفظ:   

 [.2379وحسنه احلبا  يف "ال  ي  " 
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ة كلهم ثالث»: قال -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - عن رسول هللا وعنه  -433
هو ضامن ف –عز وجل  –: رجل خرج غازايً يف سبيل هللا -عز وجل  –ضامن على هللا 

رجل راح إىل و  ،ا َّنل من مجر وغنيمةمو يرده ِب ،فيدخله اجلنة ،اهفحىت يتو  ،على هللا
 ،مجر وغنيمة مو يرده ِبا َّنل من ،حىت يتوفاه فيدخله اجلنة ،املسجد فهو ضامن على هللا

 .«-عز وجل  –ورجل دخل بيته بسالم فهو ضامن على هللا 
وقررررررال البرررررريص  أخرجرررررره البخرررررراري يف "احدب املفرررررررد".و  ،صرررررر يح روا  أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث

 [.2494كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحلبا : صاح

ثالثة »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال رسول هللا وعن أيب أمام   -434
 ،خطوامرمة ابتت وزوجها عليها سا ،ال جتاوز صالهتم آذاهنم: العبد اآلبق حىت يرجع

 .«وإمام قوم وهم له كارهون
ر. وقرررررال البررررريص وأبرررررو غالرررررب اسررررره حرررررووب  ،ن  رررررذا الوجرررررهوقرررررال:  رررررذا حرررررديث حسرررررن غريرررررب مررررر روا  الرتمرررررذي

 [.3052اجلامع"  ص يحكما يف "  ،حسن احلبا : 

ة فأحي ه و غو  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أنبأ رسول هللا  وعنه  -435
ال: فسلمنا ق «اللهم سلمهم وغنمهم»اد  هللا ل ابلبهادة ف ال:  ،ف لت: اي رسول هللا

فأحي ه ف لت:  ،غووا  ثنيا   –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -باء رسول هللا مث أن ،وغنمنا
ووا  ثلثا  قال: مث أنبأ غ «اللهم سلمهم وغنمهم»اد  هللا ل ابلبهادة. قال:  ،اي رسول هللا

ك أن حدعو هللا ل فسأل  ،إ  أحي ك مرحني قب  مريت  ذ  ،فأحي ه ف لت: اي رسول هللا
 ،فسلمنا وغنمنا اي رسول هللا ،أن يسلمنا ويغنمنا –عو وج   –هللا ابلبهادة فدعوت 

مث أحي ه  ،قال: فسلمنا وغنمنا «وغنمهم ،اللهم سلمهم»ف ال:  ،فاد  هللا ل ابلبهادة
ال: فما رؤي ق «عليك ابلصوم فإنه ال مثل له»قال:  ،  بعم ر م ،ف لت: اي رسول هللا

 ،قال: فكان إذا رؤي يف دار م دخان ابلنهار ،صياما  وال خادمه إال  امرأحهأبو أمام  وال 
ف لت: اي  مث أحي ه ،قال: فلبث بذلك ما شاء هللا ،ل هبم انزلنرو  ،قي : اعرتا م ضيف
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فمر  بعم   ،رسول هللا أمرحنا ابل يام فأرجو أن يكون قد ابرك هللا لنا فيه اي رسول هللا
ا وحط عنك ِب ،فع هللا لك ِبا درجةاعلم منك لن تسجد هلل سجدة إالَّ ر »آخر قال: 
 .«خطيئة

روا  النسررررررررائي خم  رررررررررا علررررررررى و  ،ولرررررررره علرررررررر  غررررررررري قادحرررررررر  ،صرررررررر يح روا  أمحررررررررد وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث
رجالررررررره رجرررررررال  ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث «علي       ك ابلص       وم فإن       ه ال مث       ل ل       ه»ال ررررررروم: 

 . ال  يح
 [.2219"ص يح النسائي" كما يف   ،رواي  النسائي املخ  رة احلبا البيص  وص ح

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سأل رج  النيب  وعن أيب أمام   -436
إذا »قال: فما اإلميان ؟ قال:  «إذا حك يف نفسك شي  فدعه»ف ال: ما اإلمث ؟ قال: 

 .«سرتك حسنتك فأنت مؤمنو سا تك سيئتك 
 ص يح.  روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث

 [.550كما يف "ال  ي  "   ، و على شرط مسلم با : وقال البيص احل

اإلسالم  لتنرضن عرى»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - عن النيب وعنه  -437
 ،احلكم وموَلن نرضاً  ،فكلما انترضت عروة تشبث الناس ابليت تليها ،عروة ،عروة

 .«وآخرهن الصالة
وقرررررررال البررررررريص  ن رررررررر املرررررررروزي يف ال رررررررالة.حممرررررررد برررررررن  وراو  ،حسرررررررن أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث روا
 [.569كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"   ، يحاحلبا : ص

 صلى هللا عليه وعلى آله -قال: ما كان يفض  من أ   بيت النيب  وعنه  -438
 خبو البعري. -وسلم 

  .وروا  الرتمذي ،ص يح روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.38[ يف الو د ابب 2359يف "ص يح الرتمذي"  كما  . يحاحلبا : صوقال البيص 

ما من »: و و ي ول -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه سع النيب  وعنه  -439
إال غفر له أبول قطرة تصيب كفه من  وضوئهعبد مسلم يسمع مذان صالة فرام إىل 

 ،بهو إال غفر له ما سل  من ذن ،وضوئهحىت يفرغ من  ،ذلك الرطر دفبعد ،ذلك املا 
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على صلى هللا عليه و  -. وذكر فيه سا  أيب أمام  من النيب («1)وقام إىل صالته وهي َّنفلة 
 مرات. -آله وسلم 

 حسن.  روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
 .و و مبعنا  [180[ 1/153كما يف "الرتغيب والرت يب"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 - ر  دينارا  أو دينارين ف ال رسول هللاقال: حويف رج  فوجدوا يف مئو  وعنه  -440
يعي  –عبد الرمحن  و الذي يبك  «كية مو كيتان»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 .- الرواةأحد 
  ص يح. روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث

 [: ص يح.922وقال البيص احلبا  يف "ص يح الرتغيب والرت يب" 

عز وجل  –إن هلل »قال:  -يه وعلى آله وسلم صلى هللا عل -عن النيب  وعنه  -441
 .«عند كل فطر عترا  –

 حسن.  روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
[ وقررررررررررررررررررال يف 2166[ 1/232كمرررررررررررررررررا يف "صرررررررررررررررررر يح اجلررررررررررررررررررامع"   ،حسررررررررررررررررررن وقرررررررررررررررررال البرررررررررررررررررريص احلبررررررررررررررررررا : 

 [: ص يح.987"الرتغيب" 

عد هما بيلكان ي   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال إن النيب  وعنه  -442
 .﴾ونَ ُقْل اَي َمي َُّها الَكاِفرُ ﴿و  ﴾ِإَذا زُْلزَِلِت اأَلْرضُ ﴿الوحر و و جالس ي رأ فيهما: 

 حسن.  روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.1287كما يف حعلي ه على "املبكاة"   ،إسناد  حسن وقال البيص احلبا : 

فل يف الت»: - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم - قال: قال رسول هللا وعنه  -443
 .«املسجد سيئة ودفنه حسنة

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد وابن أيب شيب 
 [.1/189[ 283كما يف "الرتغيب والرت يب"   ،حسن وقال البيص احلبا : 

مب:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -خطب  رسول هللا سعت قال:  وعنه  -444

                                         
 قال شيخنا:   مبع:: أجر وفضيل  ملا سيأيت من قول أيب أمام . [. (1)
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 يوم الن ر.
 ورجاله ث ات.  ،ص يح شيخنا:  ذا حديث روا  أبو داود وقال

 [.1955كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

ام اإلم»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -445
 .«ضامن واملؤذن مؤمتن

 كمررررررررررا يف  ،سررررررررررند  حسررررررررررن حسررررررررررن. وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا :  روا  أمحررررررررررد وقررررررررررال شرررررررررريخنا:  ررررررررررذا حررررررررررديث
 [.1767 حتت رقم[ 366/ 4ج "ال  ي  " 

 ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -446
حىت إذا  ،ترعد املالئكة على مبواب املساجد يوم اجلمعة فيكتبون األول والثاين والثالث»

 .«خرج اإلمام رفعت الصح 
 حسن.  روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث

 [.709كما يف "الرتغيب والرت يب"   ،حسن ص احلبا : وقال البي

له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -النيب  أحىقال: إن فىت شاابب   وعن أيب أمام   -447
م ْه. ف ال:  ،هْ وقالوا: م   ،إذن ل ابلوان ؟ فأقب  ال وم عليه فوجرو  ،ف ال: اي رسول هللا -
جعلي هللا  ،قال: ال وهللا «َمحتُِبُُّه إُلمِّك ؟»: قال: فجلس. قال ،فدان منه قريبا   «اْدنُه»
 وهللا اي رسول قال: ال «مفتحبه البنتك ؟»قال:  «وال الناس حيبونه إلمهاهتم»اءك. قال: ف د
قال: ال  «ختك ؟مفتحبه أل»قال:  «وال الناس حيبونه لبناهتم»جعلي هللا فداءك. قال:  ،هللا
قال:  «لعمتك ؟ مفتحبه»قال:  «ال الناس حيبونه ألخواهتمو »جعلي هللا فداءك. قال:  ،وهللا

 ،«به خلالتك؟مفتح»قال:  ،«وال الناس حيبونه لعماهتم»قال:  جعلي هللا فداءك. ،ال وهللا
وقال:  ،عليه قال: فوضع يد  «وال الناس حيبونه خلاالهتم»قال:  قال: ال جعلي هللا فداءك.

 إىل شيء. فلم يكن بعد ذلك الفىت يل فت «فرجهوحصن  ،وطهر قلبه ،اللهم اغفر ذنبه»
ه للررررردعاة إىل هللا. وقرررررال البررررريص واي لررررره مرررررن موعظررررر  وحوجيررررر ،صررررر يح روا  أمحرررررد وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث

 [.645/ 1ج [ 370كما يف "ال  ي  "   رجال ال  يح. ،رجاله كلهم ث ات ،حسند  ص ي احلبا : 
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يوما   -عليه وعلى آله وسلم  صلى هللا -قال: اس ض ك رسول هللا  وعنه  -448
 .«قوم يساقون إىل اجلنة مررنني يف السالسل»ف ي  له: اي رسول هللا ما أض كك ؟ قال: 

 حسن.  روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
/ 6ج كمررررررررررا يف "ال رررررررررر ي  " ذكررررررررررر  شررررررررررا دا  حلررررررررررديث قبلرررررررررره    ،سررررررررررند  حسررررررررررن وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا : 

878 ]3874.] 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -بعثي رسول هللا  قال: وعن أيب أمام   -449
إىل اب ل  فأحي هم و م على طعام فرحبوا يب وأكرمو  وقالوا: حعال فك . ف لت: جئت 

إليكم  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  رسول حهناكم عن  ذا الطعام وأان
يد فنمت ل يب جهد شدنرو همآن قد  فانطل ُت وأان جائع ،ف كذببو  وز ب رو ل ؤمنوا. 

م: أاتكم رج  ف ال ال و  ،فأوحيت يف منامي ببرب  من لنب فببعت ورويت وعظم بطي
من خياركم وأشرافكم فوبرمتو  اذ بوا إليه فأطعمو  من الطعام والبراب ما يب هي فآحو  

س ا  و  عو وج  قد أطعمي –فإن هللا  ،ف لت: ما ل حاج  يف طعامكم وشربكم ،بطعام
صلى هللا عليه  - ومبا جئت من عند رسول هللا ،فآم نوا يب فانظروا إىل حال اليت أان عليها.

 .-وعلى آله وسلم 
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثا "

 غري .[ وعوا  إىل الطربا  و 2706كما يف "ال  ي  "   ،إسناد  حسن وقال البيص احلبا : 

:  قال ،«نعم»أن رجال قال: اي رسول هللا أنبيا كان آدم ؟ قال:  عن أيب أمام   -450
؟  را يموإبقال: كم كان بني نو   ،«عشرة قرون»؟ قال:  وإبر مكم كان بينه وبني نو  

 .«ثالث مائة وثالثة عشرة»قال: اي رسول هللا كم الرس  ؟ قال:  ،«عشرة قرون»قال: 
وقرررررد حررررررجم  ،إال أمحرررررد برررررن خليرررررد احللررررريب ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح شررررريخنا:  رررررذا حرررررديثروا  الطرررررربا  وقرررررال 

[ وقررررررال:   كررررررران صررررررراحب رحلرررررر  ومعرفررررررر .... [ إىل أن قرررررررال:   489/ 3 1جلرررررره احلرررررررافظ الررررررذ يب يف "سرررررررري النررررررربالء" 
 وأخرجررررره احلررررراكم بررررره وفيررررره:   أن الرسررررر  ثالمثائرررررر  ،مرررررا علمرررررت بررررره أبس [. وأخرجررررره ابرررررن حبررررران وذكرررررر بعرررررر  احلرررررديث

 على شرط مسلم ومل  رجا .  ،ومخس  عبر مجبا  غفريا  [ مث قال احلاكم: ص يح
غرررررري الرررررديرعاقوري و رررررو ث ررررر   ،رجرررررال مسرررررلم ،رجالررررره كلهرررررم ث رررررات ،إسرررررناد  صررررر يح وقرررررال البررررريص احلبرررررا : 

 حنبيرررررره: الررررررديرعاقول  ررررررو يف سررررررند أيب [ وذكررررررر خترجيررررره.2668كمررررررا قررررررال اخلطيررررررب يف اتر ررررره. ا ررررررر "ال رررررر ي  "   ،ثبرررررت
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 جعفر الرزاز.

 –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  عن أيب أمام   -451
وعد  ريب أن يدخ  اجلن  من أميت سبعني ألفا  ال حساب عليهم وال عذاب مع  »ي ول: 

 .«وثالث حثيات من حثياحه ،ك  ألف سبعني ألفا  
 . 114 " صر و حديث حسن. كما يف "البفاع روا  الرتمذي وقال شيخنا:

 [.2437ص يح. كما يف "ص يح الرتمذي"   وقال البيص احلبا :

ليدخلن »: ي ول –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه سع رسول هللا  وعنه  -452
ف ال رج : اي  «اجلن  ببفاع  رج  ليس بنيب مث  احليني أو مث  أحد احليني ربيع  ومضر

 .«إمنا أقول ما أقول»رسول هللا أوما ربيع  من مضر؟ ف ال: 
 وما بعد ا.  171كما يف "البفاع " صر  ،وحسنه شيخنا بطرقه ،روا  أمحد

 [.5239ص يح. كما يف "ص يح اجلامع"   وقال البيص احلبا :

 

وعن زر بن حبي  قال: أحيت صفوان بن عسال املرادي أسأله عن املسح على  -453
ا ر ؟ ف لت: اب غاء العلم. ف ال: إن املالئك  ل ضع أجن  هاخلفني ف ال: ما جاء بك اي ز 

لطالب العلم رضا  مبا يطلب. قلت: إنه قد حك يف صدري املسح على اخلفني بعد الغائط 
جئُت أسألك ف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أ  من أص اب النيب ر وكنت  ام ،والبول

  نرو  نإذا كنا سفرا  أو مسافرين أالب  مرانأي كان  ،قال: نعم    سع ه يذكر يف ذلك شيئا  ؟
 ه لكن من غائط وبول ونوم. ف لت:    سع ،إال من جناب  ،خفافنا ثالث  أايم ولياليهن

 -وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -كنا مع رسول هللا   ،يذكر يف اهلوى شيئا  ؟ قال: نعم
 -رسول هللا  اي حممد. فأجابه يف سفر فبينا حنن عند  إذ اندا  أعرايب ب وت له جهوري:

 ،وحكف لنا له: اغض  من ص «هاؤم»حنو من صوحه:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
هللا ال وقد هُنيت  عن  ذا. ف ال: و -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فإنك عند النيب 



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

174 

عليه وعلى  صلى هللا - أغض . قال احعرايب: املرء حيب ال وم وملا يل ق هبم ؟ قال النيب
. فما زال حيدثنا حىت ذكر اباب  من ق ب    «املرم مع من محب يوم الريامة»: -آله وسلم 

 -ال سفيان: ق -أو يسري الراكب يف عرضه أربعني أو سبعني عاما   ،املغرب مسرية عرضه
ل   ه هللا يوم خلق السماوات واحر  مف وحا   حطلع ال يغلق حىت  ،يعي لل وب  ،ق ب    البام خ 

 البمس منه.
وأخرجرررررره النسررررررائي: مررررررا ي علررررررق  ،حسررررررن روا  الرتمررررررذي وقررررررال: حسررررررن صرررررر يح. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث

  ابملسح ابخلفني. وابن ماجه: ما ي علق ابل وب .
 [. 3535كما يف "ص يح الرتمذي"   ،حسن وقال البيص احلبا : 

 :عون عاما  ة عرضرره سرربجع  ابملغرب اباب  مسررري  –عو وج   –أن هللا  وروا  أمحد وفيه
 يت أيَْ  مَ وْ ي َ ﴿: -عو وج   –وذلك قول هللا  ،ال يغلق ما مل حطلع البررررررررررررررمس من ق ب ل ه ،لل وب 
حسن. وقال البيص  وقال شيخنا:  ذا حديث (1)﴾ااهنَُ لمَْ إِ  اً سَ فْ ن َ  عُ فَ ن ْ ي َ  اَلَ  كَ بِِّ رَ  تِ آايَ  ضُ عْ ب َ 

 [.3536كما يف "ص يح الرتمذي"   ،حسن احلبا : 
  عنه واي  حمحد ويف ر  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا- 

 ث.وذكر احلدي «طلبرضاً ِبا ي لطالب العلم مجنحتها لتضع املالئكةإن »ي ول: 
 وقد أخرج أيضا ذكر احملب  واملسح على اخلفني أبسانيد م فرق .  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث

 ويف ك ب أخرى. [186كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،ححسن ص ي وقال البيص احلبا : 

 

صلى هللا عليه وعلى آله  - قال: قال رسول هللا ، محسياح وعن ال نابح -454
 .«وإين مكاثر بكم األمم فال ترتتلن بعدي ،مال إين فرطكم على احلوض»: -وسلم 

 ،وروا  أمحرررررررد ،ى شررررررررط البررررررريخنيعلررررررر ،صررررررر يح  رررررررذا حرررررررديث روا  أبرررررررو عبرررررررد هللا برررررررن ماجررررررره وقرررررررال شررررررريخنا:
 رجا ا. لوم الدارقطي البخاري ومسلما أن  و و من اححاديث اليت أ
 [ ابب.5[ يف الفنت  3202" ماجهكما يف "ص يح ابن   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

                                         
 .158سورة احنعام، اآلي :   (1)
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حيرك  -له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -قال: كان رسول هللا   وعن صهيب -455
لى هللا عليه وعلى ص - شف يه أايم حنني ببيء مل يكن يفعله قب  ذلك. قال: ف ال النيب

ه كان قبلكم معجبته ُممته فرال: لن يروم هؤال  شي  فأوحى هللا إلي  اً إن نبي»: -آله وسلم 
هم بني إحدى ثالث: إما من مسلط عليهم عدوَّاً من غريهم فيستبيحهم  ،جلوعِ مو ا ،من خريِّ

ال: قال ق. «ولكن املوت ،مو املوت. قال: فرالوا: مما الرتل مو اجلوع فال طاقة لنا به
ٍَ سبعون ملفًا ق»:-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - رسول هللا ٍَ ال: فمات يف ثالٍث

و  وفيه: حن ويف رواي . «فرال: فأَّن مقول اآلن: اللهم بك محاول وبك مصول وبك مقاتل
يفزعون إذا  وكانواَفِخْر لنا. قال: فرام إىل صالته قال:   نكل إليك ذلكمنت نيب هللا  

كن ول ،مو اجلوع فال ،قال: فصلى. قال: مما عدو من غريهم فال ،فزعوا إىل الصالة
ْمِسي الذي فهَ  ،ملفاً فمات منهم سبعون  ،املوت. قال: فُسلط عليهم املوت ثالثة مايم

 .«وال حول وال قوة إال ابهلل ،لحاواموبك  ،اتلقول: اللهم اي رب بك مقترون مين م
رجالررررررررره رجرررررررررال  ،صررررررررر يح روا  أمحرررررررررد والنسرررررررررائي يف "عمررررررررر  اليررررررررروم والليلررررررررر " وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث

وأخرجرررره  ،وسررررند أمحررررد علررررى شرررررط البرررريخني ،وقررررد قررررال أبررررو حررررامت: إنرررره ث رررر  ،إال حممررررد بررررن عثمرررران الث فرررري ، يحال رررر
 . ابن أيب شيب 

 ،مرررررن طريرررررق أمحرررررد  علرررررى شررررررطهما. وذكرررررر  ،مرررررد برررررن ن رررررر يف "ال رررررالة" وقرررررال: صررررر يحوعررررروا  احلبرررررا  إىل حم
 [.1061كما يف "ال  ي  "   ،على شرط مسلم ،ص يح سندمها وقال: ،والدارمي

مل ير  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن حممد رسول هللا  وعن صهيب  -456
رب و  ،السبع وما مظللناللهم رب السماوات »قري  يريد دخوهلا إال قال حني يرا ا: 

فإَّن  ،ورب الرايح وما َذرَين ،ورب الشياطني وما مضللن ،السبع وما مقللن األرضني
 .«وشر مهلها وشر ما فيها ،ونعوذ بك من شرها ،وخري مهلها ،نسألك خري هذه الررية

إال  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح روا  النسررررررائي يف "عمرررررر  اليرررررروم والليلرررررر " وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث
وروى عنررررررره مجاعررررررر . وصررررررر  ه البررررررريص احلبرررررررا  يف "مترررررررام  ،وقرررررررد وث ررررررره النسرررررررائي ،النيسرررررررابوريحممرررررررد برررررررن ن رررررررر الفرررررررراء 
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 [.609/ 6ج [ 2759 حتت رقم [ و"ال  ي  "323املن "   

 صلى هللا عليه وعلى آله -عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر: دخ  النيب  -457
صهيبا  وكان  فسألت ،رجاٌل يسلمون عليهفدخ  عليه  ،مسجد قباء لي لي فيه –وسلم 

؟ قال: كان ي نع إذا سلم عليه –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -معه: كيف كان النيب 
 يبري بيد .

إال حممررررررررد بررررررررن من ررررررررور  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ، ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا: ،روا  النسررررررررائي
 بن أيب شيب . وا ،وروا  ابن ماجه ،ومسلم  ،وقد وث ه النسائي ،املكي

 [.1186وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح النسائي"  

 

ل إنك قد صليت خلف رسو  ،وعن أيب مالك احشجعي قال: قلت حيب: اي أبت   -458
ابلكوف  حنوا   ا ا ن وأيب بكر وعمر وعثمان وعلي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

 أي بي حمدث. قال: نوا ي ن ون ؟من مخس سنني أكا
وابرررررررن  ،النسرررررررائي وراو  ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،الرتمرررررررذي ،روا  أمحرررررررد

  .ماجه
[. قلرررررررت:  رررررررذا ال نررررررروت يف صرررررررالة 1079كمرررررررا يف "صررررررر يح النسرررررررائي"   ، يحاحلبرررررررا : صررررررروقرررررررال البررررررريص 

كمررررررا يف صررررررح مررررررن حررررررديث ابررررررن   ،يررررررع ال ررررررلواتالفجررررررر يف غررررررري النرررررروازل أمررررررا يف وقررررررت النرررررروازل فيبررررررر  ال نرررررروت يف مج
 وغري  أو يك في يف املغرب والفجر. عباس 

حبسب »ول: ي  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه سع النيب  وعن طارق  -459
 .«الرتل مصحاي

  وابن أيب شيب . ،يف "كبف احس ار"وروا  البوار كما  ،ص يح روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
ج [ 1346كمرررررررا يف ال ررررررر ي     ،مسرررررررلم ،سرررررررند أمحرررررررد: صررررررر يح علرررررررى شررررررررط يص احلبرررررررا  عرررررررنوقرررررررال البررررررر

3.] 
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ال: ق -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعن طارق بن شهاب  -460
 ،يبمو ص ،مو امرمة ،اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال مربعة:  عبد ِملوك»

 .«مو مريض
ومل يسررررررمع  -صررررررلى هللا عليرررررره وعلررررررى آلرررررره وسررررررلم  -اود وقررررررال طررررررارق بررررررن شررررررهاب: قررررررد رأى النرررررريب روا  أبررررررو د

 منه شيئا. 
مرسرررررر  صرررررر ايب م بررررررول حن ال رررررر اب  كلهررررررم عرررررردول. وقررررررال البرررررريص  ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث

 [.592[ 54/ 3ج كما يف "اإلرواء"   ، يحاحلبا : ص

 - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -عن طارق بن شهاب أن رجال سأل النيب  -461
 .«كلمة حق عند سلطان جائر»وقد وضع رجله يف الغرز: أي اجلهاد أفض  ؟ قال: 

  وروا  أمحد. ،ص يح روا  النسائي وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.4220كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: رأيت رسول هللا   وعن طارق احملاريب -462
 هللا اي ميها الناس قولوا ال إله إال»مرب يف سوق ذي اجملاز وعليه حل  محراء و و ي ول:  -

ل: اي أيها الناس ال و و ي و  ،. ورج  ي بعه يرميه احلجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه«تفلحوا
ن  ذا الذي ف لت: م ،؟ قالوا: غالم بي عبد املطلب حطيعو  فإنه كذباب ف لت: من  ذا

 .أبو هلب ي بعه يرميه ابحلجارة ؟ قالوا:  ذا عبد العّوى
 روا  أبرررررررو بكرررررررر برررررررن خوميررررررر  رمحررررررره هللا يف "صررررررر ي ه" وأبرررررررو بكرررررررر يب أيب شررررررريب  وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث

  وأخرجه البخاري يف "خلق أفعال العباد". ،ص يح
 كب من أقبلنا يف ر  ،د:   ....فلما ههر اإلسالم وقدم املدين وأخرجه الدارقطي به وزا

قعود إذ أاتان  ومعنا هعين  لنا قال: فبينا حنن ،لنا قريبا من املدين نرو الربذة وجنوب الربذة حىت 
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رج  عليه ثوابن أبيضررررررررررررررران فسررررررررررررررلم فرددان عليه ف ال: من أين أقب  ال وم قلنا: من الربذة 
 «؟بكم »قلنا: نعم. قال:  «تبيعوين مجلكم ؟»ا مج  أمحر. قال: قال: و م ع ن   ،وجنوب الربذة

 أخذ برأس مث ،«قد مخذته»وقال:  ،قال فما اس وض ع نا سيئا  قلنا: بكذا وكذا صاعا  من متر. 
 ،عرفونهوقالنا: أعطي م محلكم من ال ح ،ف وارى عنا ف الومنا بيننا ،اجلم  حىت دخ  املدين 
شرررررربه ما رأيت وجه رج  أ ،ا ف د رأيت وجه رج  ما كان لي  ركمف الت الظعين : ال حالومو 
 ،ان رسرررولأ ،فلما كان العبررراء أاتان رج  ف ال: السرررالم عليكم ،ابل مر ليل  البدر من وجهه

 وإنه أمركم أن أتكلوا من  ذا حىت ،إليكم -صررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررلم  -رسررررررول هللا 
فلما كان من  ،وفيناواك لنا حىت اس  ،كلنا حىت شبعناوحك الوا حىت حس وفوا قال: فأ ،حببعوا

لى املنرب قائم ع -صررررررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررررررلم  -فإذا رسررررررررررول هللا  ،الغد دخلنا املدين 
وابدم ِبن تعول: ممك ومابك ومختك ومخاك  ،يد املعطي العليا» طب الناس و و ي ول: 

الذين   ؤالء بنوا ثعلب  بن يربو  ،ول هللاف ام رج  من احن رار ف ال: اي رسر «ومدَّنك مدَّنك
مال ال جيين »ف ال:  فرفع يديه حىت رأينا بيا  إبطيه ،ف ُخْذ ل ن ا بثأران ،ق لوا فالان يف اجلا لي 
 .«والد على ولده

واحلرررررديث مرررررن  ،مطررررروال  كرررررذا وأخرجررررره ابرررررن حبررررران رمحررررره هللا ،وقرررررال شررررريخنا: احلرررررديث هبرررررذا السرررررند صررررر يح
  م الدارقطي البخاري ومسلما أن  رجا ا.اححاديث اليت ألو 

 .[6528كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 
  عنه  :ويف رواي  صرررررررررررلى هللا عليه وعلى آله  -قال: قدمنا املدين  فإذا رسرررررررررررول هللا

تعول ممك  نيد املعطي العليا  وابدم ِب»قائم على املنرب  طب الناس و و ي ول:  -وسلم 
 خم  ر. ،«ومدَّنك ،مدَّنك ،ومابك ومختك ومخاك مث مدَّنك

و ررررررو مررررررن اححاديرررررررث الرررررريت الرررررروم الرررررردارقطي البخررررررراري  ،صرررررر يح روا  النسررررررائي وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حرررررررديث
 ومسلما أن  رجا ا. 
[. 2531كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

  عنه : ويف رواي رسررررررررررول هللا  ؤالء بنو ثعلب  الذين ق لوا فالان يف  أن رجال قال: اي
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 «ال جتين مم على ولد»اجلا لي  فخذ لنا بثأران فرفع يديه حىت رأينا بيا  إبطيه و و ي ول: 
مرحني. 

إاّل يويرررررد برررررن زايد وث ررررره  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،صررررر يح روا  اإلمرررررام النسرررررائي وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث
  ن ماجه.أمحد وابن معني. وأخرجه اب

 [.4854كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

رى النائم  أنه رأى فيما ي –رضي هللا عنها  –وعن الطفي  بن سخربة أخي عائب   -463
 ،م الرومإنكم منت»قالوا: حنن اليهود. قال:  «من منتم ؟»كأنه م رب بر ط من اليهود ف ال: 

 . ف الت اليهود: وأن م ال وم لوال أنكم ح ولون: ما«تزعمون من عزيرًا ابن هللا لوال منكم
ى. قلوا: حنن الن ار  «من منتم ؟»شاء هللا وشاء حممد. مث مر بر ط من الن ارى ف ال: 

لوال  ،ال وم قالوا: وإنكم أن م ،«لوال منكم ترولون املسيح ابن هللا ،منكم منتم الروم»ف ال: 
صلى  -نيب مث أحى ال ،ما شاء هللا وشاء حممد. فلما أصبح أخرب هبا من أخرب  ولون:حأنكم 

ان: قال: نعم. قال عف «هل مخَبت ِبا محداً ؟»فأخرب  ف ال:  -هللا عليه وعلى آله وسلم 
ا من محَب إن طفيال رمى رؤاي فأخَب ِب»فلما صلوا خطبهم ف مد هللا وأث: عليه مث قال: 

 ترولوا ما ال»قال:  ،«ون كلمة لمنعين احليا  منكم من مهناكم عنهاوإنكم كنتم ترول ،منكم
 .«وما شا  حممد ،شا  هللا

 ص يح.  روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
 [. 216و  215/ 1ج [ 138 حتت رقم  وص  ه البيص احلبا  يف "ال  ي  "

 

اللهم  :لواقو »ال الة عليك ؟ قال: قال: قلنا اي رسول هللا كيف  وعن طل    -464



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

180 

 .«كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد  ،صل على حممد وعلى آل حممد
  .أبو يعلى أخرجه ،وأمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يحروا  النسائي 
 [.1/413[ 1289كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

ه صلى هللا علي -طل   حدثه وكان من أص اب رسول هللا  حرب أنب  عن أيب -465
فكان  ،  مع رج لت يف ال فنرو ف ،قال: أحيت املدين  وليس ل هبا معرف  -وعلى آله وسلم 

 ذات –سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -ف لى رسول هللا  ،بيي وبينه ك  يوم مد من متر
 رف قال رج  من أص اب ال ف : اي رسول هللا أحرق بطوننا ال مر وخترقت فلما ان يوم

وهللا » قال: فخطب مث -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف عد رسول هللا ف. نُ عنا اخلُ 
ومن مدرك ذلك  ،نكم توشكون من تدركواإمما  ،لو وجدت خبزًا مو حلمًا ألطعمتكموه

صاحيب قال: فمكثت أان و  «مثل مستار الكعبة وتلبسون ،منكم من يراح عليكم ابجلفان
 ،حىت جئنا إىل إخواننا من احن ار فواسوان (1)مثاني  عبر يوما وليل  ما لنا طعام إال الربيد 

 وكان خري ما أصبنا  ذا ال مر.
وروا  البررررررروار وقرررررررال وطل ررررررر   ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،صررررررر يح روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث

  .و و طل   بن عمرو ومل يرو إال  ذا احلديث  ذا سكن الب رة
/ 5ج كمرررررررررررررا يف "ال ررررررررررررر ي  "   ،رجالررررررررررررره رجرررررررررررررال مسرررررررررررررلم ،إسرررررررررررررناد  صررررررررررررر يح وقرررررررررررررال البررررررررررررريص احلبرررررررررررررا : 

خنيرررررررف  مجرررررررع[:  ررررررري 84/ 2ج احثرررررررري   البرررررررن[. قلررررررت: قولررررررره   خترقرررررررت عنرررررررا اخلُنرررررررُف [ يف "النهايرررررر " 2486[ 638
 منه كانوا يلبسوهنا.أراد ثيااب حعم   ،الك بان إو و نو  غليظ من أرد

 

م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -النيب قال: آخر ما حكلم به  عن أيب عبيدة  -466

                                         
 يف "النهاي " الربيد: مثر احراك إذا أسود وبلغ، وقي   و اسم له يف ك  حال. ا ر. شيخنا. (1)
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واعلموا من شرار الناس  ،مخرجوا يهود مهل احلجاز ومهل جنران من جزيرة العرب»: -
 .«الذين اختذوا قبور منبيائهم مساجد

  وأخرجه أبو يعلى. ،رجاله ث ات ،ص يح  ذا حديث روا  أمحد وقال شيخنا:
رجالررررره كلهرررررم ث رررررات إال أن سرررررعد برررررن سررررررة مل يرررررذكروا لررررره  ،إسرررررناد  حسرررررن أو صررررر يح :قرررررال البررررريص احلبرررررا و 

 .[1132كما يف "ال  ي  "   ،ن ميمونغري إبرا يم ب راواي  

 

ى لى هللا عليه وعلص -من النيب  :قال: سعت كلم ني وعن عامر بن شهر  -467
له صلى هللا عليه وعلى آ -سعت رسول هللا  ،ومن النجاشي أخرى ،كلم   -آله وسلم 

ي وكنت عند النجاش ،«فخذوا من قوَلم وذروا فعلهم ،انظروا قريشاً »ي ول:  -وسلم 
ف ال:  ،فعرف ها أو فهم ها فض كت ،فجاء ابنه من الك اب ف رأ آي  من اإلجني  ،جالسا

 ،ن مرميل هللا حعاىل على عيسى ابنرو أمن ك اب هللا حعاىل ؟ فو هللا إن  ا أ ؟ ا حض ك 
 أن اللعن  حكون يف احر  إذا كان أمراؤ ا ال بيان.

 على شرط مسلم.  ،ص يح روا  اإلمام أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
 حعلي رررررررهقرررررررال يف [. وقرررررررال وابجلملررررررر  فاحلرررررررديث ثبرررررررت و 1577بررررررررقم  ،وذكرررررررر البررررررريص احلبرررررررا : يف ال ررررررر ي  

 [: ص يح 4566على "ص يح" ابن حبان 

 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال رأيت رسول هللا  وعن أيب الطفي   -468
 ويف الرجال من  و أطول منه وفيهم من  و أق ر منه.

 ص يح.  روا  البوار وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.4498 يح اجلامع وص  ه احلبا  يف "ص

بوة ال ن»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -469
لرؤاي ا أو قال: الرؤية احلسنة»قال: قي : وما املببرات ؟ قال:  «بعدي إالَّ املبشرات
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 .«الصاحلة
 ص يح.  روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث

: وث ررررررره ابرررررررن إال الراسررررررريب. وقرررررررد ،ث رررررررات رجرررررررال البررررررريخني رجالررررررره ،سرررررررناد  صررررررر يحإ وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : 
 [.2473 حتت رقم  [129/ 8ج كما يف اإلرواء"   .احلديث مس  يممعني وقال: أبو حامت 

 

فدخلت حائطا من حيطان  ،ن قال: أصاب ي س   وعن عباد بن شرحبي   -470
ذ ثويب فأحيت صاحبه فضربي وأخففركت سنبال  فأكلت ومحلت يف ثويب فجاء  ،املدين 

وال  ،ما علمت إْذ كان جاهالً »ف ال له:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
وأمر  فرد عليب ثويب وأعطا  وس ا  أو ن ف  «-ساغباً  أو قال: -مطعمت إذ كان جائعاً 

 وسق من طعام.
وابررررررررن  ،وأخرجرررررررره النسررررررررائي ،خنيعلررررررررى شرررررررررط البرررررررري ،صرررررررر يح روا  أبررررررررو داود وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث

  ه.ماج
 [.443/ 3ج [ 5424كما يف "ص يح النسائي"   ،: ص يحقال البيص احلبا و 

 

ما على »قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن عبادة  -471
 ،ال الرتيلدنيا إحتب من ترجع إليكم وَلا ال ،وَلا عند هللا خري ،األرض من نفس متوت

 .«فإنه حيب من يرجع فيرتل مرة مخرى
 حسن.  روا  النسائي وقال شيخنا:  ذا حديث

[ و رررررررررررررررررو يف 3159كمرررررررررررررررررا يف "صررررررررررررررررر يح النسرررررررررررررررررائي"   ،حسرررررررررررررررررن صررررررررررررررررر يح وقرررررررررررررررررال البررررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررررا : 
 [.2228"ال  ي  " 

على  ج ذات يومخر  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -472
ل يف أن أح دم  نف ال معاذ بن جب  اي نيب هللا ! أأتذ ،ابه معه بني يديهوأص  ،راحل ه
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اذ: أبيب أنت ف ال مع ،فاقرتب معاذ إليه فسارا مجيعا   «نعم»إليك على طيب  نفس ؟ قال: 
إن  ،أسأل هللا أن جيع  يومنا قب  يومك. أرأيت إن كان شيء وال نرى شيئا   ،اي رسول هللا

ليه وعلى صلى هللا ع -ف مت رسول هللا حعمال نعملها بعدك ؟ فأي ا ،شاء هللا حعاىل
ليه وعلى آله صلى هللا ع - مث قال رسول هللا ،«اجلهاد يف سبيل هللا»ف ال:  -آله وسلم 

ال: ق «والذي ابلناس مملك من ذلك فالصيام والصدقة ،نعم الشي  اجلهاد»: -وسلم 
 - يعلمه ابن آدم ف ال رسول هللا فذكر معاذ ك  خري «نعم الشي  الصيام والصدقة»

أنت  قال: فماذا أبيب «وعاد ابلناس خري من ذلك»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -قال: فأشار رسول هللا  وأمي عاد ابلناس خري من ذلك ؟

نا ؟ قال:  مبا حكلمت به ألسنقال: و   نؤاخذ  ،«الصمت إال من خري»قال:  ،إىل فيه -
اي معاذ ! »مث قال:  ،فخذ معاذ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  فضرب

وهل يكب الناس على مناخرهم  –هللا أن ي ول له من ذلك  ما شاءأو  –ثكلتك ممك 
و فمن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليرل خريًا م ،يف جهنم إال ما نطرت به ملسنتهم

 .«واسكتوا عن شر تسلموا ،ا خرياً تغنمواقولو  ،ليسكت عن شر
لكنرررررره  ،صرررررر يح علررررررى شرررررررطهما ومل  رجررررررا . وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،أخرجرررررره احلرررررراكم وقررررررال: صرررررر يح

  .ليس على شرطهما حهنما مل  رجا ملعمر بن مالك اجلنيب
 [.699/ 1ج [ 412كما يف "ال  ي  "   ، يح ف طاحلبا : صوقال البيص 

لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -هد أ  سعت رسول هللا قال: أش عن عبادة  -473
 ،مخس صلوات مفارضهن هللا عز وجل من محسن وضوئهن وصالهن لوقتهن»ي ول:  -

ليس له على ف ، يفعلملومن  ،كان له على هللا عهد من يغفر له  ،ومُت ركوعهن وخشوعهن
 .«هللا عهُد إن شا  غفر له وإن شا  عذبه

 وحممد بن ن ر يف ال الة.  ،أمحد وأخرجه ،شيخنا:  ذا حديث ص يح داود وقال روا  أبو
 [.363كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 
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 من ولكه  فيها حل   فإذا دمبق أ   مسجد أحيت قال اخلوال  مسلم أيب عن -474
 براق ،نيالع أك   فيهم شاب وإذا -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى -النيب  أص اب

 من ل: ليسجل قلت قال: ،-شاب  فىت -الفىت  إىل ردو  شيء يف اخ لفوا كلما  ،الثنااي
 نم فغدوت قال: ،حيضروا فلم العبي من فجئت قال: جب . بن معاذ  ذا قال:  ذا؟
 ،إليه حتولت مث فركعت ،ساري  إىل ي لي ابلباب أان فإذا فرحت ،جييئوا فلم قال: ،الغد
 قلت؟ كيف  :قال ،إليه فمد  قال: ،هللا يف ححبك إ  ف لت: ،منه نوتفد فسلم قال:
 -وسلم  هعليه وعلى آل هللا صلى  -هللا  رسول سعت قال: ،هللا يف ححبك إ  ،قلت
املتحابون يف هللا على منابر من نور يف ظل العرش يوم ال ظل إال »ي ول:  ربه عن حيكي
 ،جب  نب معاذ حديث له فذكرت ،ال امت بن عبادة ل يت حىت فخرجت قال: «ظله

 وج  عو هرب عن حيكي -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى  -هللا  رسول سعت ف ال:
رين حرت حمبيت للمتحابني يف وحرت حمبيت للمتباذلني يف وحرت حمبيت للمتزاو »ي ول: 

.«يف واملتحابون يف هللا على منابر من نور يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظله
 وأخرجه عبد هللا بن أمحد يف "زائد املسند".  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أمحد

 [.319وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"  

 مري  و و عبادة على دخلت قال أيب حدثي عبادة بن الوليد بن عن عبادة -475
 حطعم لن إنك بي اي قال أجلسو  ف ال ل واج هد أوصي أب ا  اي ف لت املوت فيه أختاي 
 وشر  خري  ل دراب حؤمن حىت وحعاىل حبارك ابهلل العلم ح ي   حق حبلغ ولن اإلميان طعم
 يكن مل أخطأك ما أن حعلم قال وشر  ال در خري ما أعلم أن ل فكيف أب ا  اي قلت قال

عليه وعلى  هللا صلى -هللا  رسول سعت إ  بي اي ليخطئك يكن مل أصابك وما لي يبك
إن مول ما خلق هللا تبارك وتعاىل الرلم مث قال اكتب فجرى يف تلك  »ي ول:  –وسلم  آله

.«الساعة ِبا هو كائن إىل يوم الريامة اي بين إن مت ولست على ذلك دخلت النار
  .102وقال شيخنا: احلديث ص يح مبجمو  الطرق. كما يف "اجلامع يف ال در" صر ،روا  أمحد

  [.102وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف حعلي ه على "السن " البن أيب عاصم برقم 
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وكان  ،قال: أقيمت ال الة فأخذ بيد رج  ف دمه وعن عبد هللا بن احرقم  -476
 إذا مقيمت» ي ول: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وقال: سعت رسول هللا  ،إمام قومه

 .«الصالة ووجد محدكم اخلالَ  فليبدم ابخلال 
 ،والنسرررررررائي ،وروا  أبرررررررو داود ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،صررررررر يح روا  الرتمرررررررذي وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث

 وعبد الرزاق.  ،واإلمام أمحد ،وابن ماجه
 [.142كما يف "ص يح الرتمذي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

ا  من أقرم اخلواعي عن أبيه قال: كنت مع أيب ابل  عبد هللا بن  عن عبيد هللا بن -477
قال:  ،ي لي قائم -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -  فإذا رسول هللا ب  ك  منرة فمرت ر  

 فكنت أنظر إىل عفريت إبط يه إذا سجد وأرى بياضه.
إال  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح يثروا  الرتمررررررذي وقررررررال: حررررررديث حسررررررن. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررد

كمرررررا يف "هترررررذيب ال هرررررذيب" واحلرررررديث مرررررن اححاديرررررث الررررريت الررررروم الررررردارقطي   ،وقرررررد وث ررررره النسرررررائي ،عبيرررررد هللا برررررن أقررررررم
أخرجررررررره النسرررررررائي وابرررررررن ماجررررررره واحلميررررررردي ويع ررررررروب  واحلرررررررديث ،كمرررررررا يف اإللوامرررررررات  ،ما أن  رجا ررررررراالبخررررررراري ومسرررررررل

 بد الرزاق وأمحد. الفسوي يف "املعرف  وال اريص" وع
 [.1107كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

وعن حممد بن أيب  الد عن عبد هللا بن أيب أوىف قال: قلت:    كن م ختمسون  -478
ف ال: أصبنا  ؟ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - يف عهد رسول هللا  –يعي الطعام  -
 فكان الرج  جييء فيأخذ منه م دار ما يكفيه مث ين رف. ،اما  يوم خيربطع

 على شرط البخاري.  ،ص يح روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.2ج [ 2704كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صقال البيص 



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

186 

ب ر و و حمجوب ال ،ان قال: أحيت عبد هللا بن أيب أوىفهوعن سعيد بن مج -479
دك ؟ قال: فما فع  وال ،انه: من أنت ؟ ف لت: أان سعيد بن مجقال ل ،مت عليهفسل

صلى  - حدثنا رسول هللا ،لعن احزارق  ،ن هللا احزارق عقال: قلت: ق ل ه احزارق . قال: ل
أهنم كالب النار. قال: قلت: احزارق  وحد م أم اخلوارج كلهم  -هللا عليه وعلى آله وسلم 

ارج كلهم. قال قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفع  هبم ؟ قال: ف ناول ؟ قال: ب  اخلو 
عليك  ،عظماحان عليك ابلسواد هموة شديدة مث قال: وحيك اي ابن مجيدي فغمو ا بيد  غ

لم فأن قب  فأخرب  مبا حع ،فأحه يف بي ه ،ن كان السلطان يسمع منكإ ،ابلسواد احعظم
 ه.وإال فدعه فإنك لست أبعلم من ،منك

 حسن.  روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.424/ 2[ 905كما يف "حت ي ه للسن " البن أيب عاصم   ،إسناد  حسن وقال البيص احلبا : 

وقد  ،عبد هللا بن أيب أوىف وفينا اخلوارجان قال: كنا ن اح  هد بن مجوعن سعي -480
وز أاب ادينا  أاب فري من ذلك البط فنوحنن  ،و م من ذلك البط ،حلق له غالم ابخلوارج

 ذا موالك عبد هللا بن أيب أوىف. قال: نعم الرج   و لو  اجر. قال: ما  ،فريوز وحيك
ي ول عدو هللا ؟ قال: قلنا: ي ول نعم الرج  لو  اجر. قال: ف ال: أ جرة بعد  جريت 

 صلى هللا -. مث قال: سعت رسول هللا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -مع رسول هللا 
 .«طوىب ملن قتلهم وقتلوه»ي ول:  -عليه وعلى آله وسلم 

 حسن.  روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.906كما يف "حت ي ه للسن " البن أيب عاصم   ،إسناد  حسن وقال البيص احلبا : 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال كان رسول هللا  وعن عبد هللا بن أيب أوىف  -481
ي مع ر اخلطب  وال أينف أن ميبوي   اللغو ويطي  ال الة وي  ّ  يكثر الذكر  -وسلم 
 .واملسكني في ضي له حاج  احرمل 

 حسن.  روا  النسائي وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.1413كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 ،ربعا  ازة أقال: شهدحه وكرب على جن ،عن عبد هللا بن أيب أوىف ،عن أيب اليعفور -482
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مث قال: كن م حرون أ  كنت مكربا  مخسا ؟ قال: ال. قال: إن رسول  ،مث قام ساع  يدعوا
 كان يكرب أربعا .  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

 وأخرجه البيه ي.  ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  البوار
 [.126م اجلنائو"    وقال البيص احلبا : أخرجه البيه ي بسند ص يح. كما يف "أحكا

 

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -كان للنيب   :عنه قال  وعن عبد هللا بن بسر -483
ب لك  ُأيت ،لض ىاحيملها أربع  رجال فلما أض وا وسجدوا  ،ي ال هلا الغراء ق ع  –

صلى هللا عليه  - هللافلما كثروا جثى رسول  ،فال فوا عليها ،يعي وقد ثُر د فيها ،ال  ع 
على آله صلى هللا عليه و  - قال النيبلس  ؟ ف ال أعرايب: ما  ذ  اجل   -وعلى آله وسلم 

 -  قال رسول هللامث «إن هللا تعاىل جعلين عبدًا كرلمًا ومل جيعلين جبارًا عنيداً »: -وسلم 
 .«يهاف يبارك ،كلوا من حواليها ودعوا ذروهتا»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

وأخرجرررررره ابررررررن ماجرررررره مفرقررررررا يف  ،مسلسرررررر  ابحلم رررررريني ،حسررررررن وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 موضعني. 

 [.393كما يف "ال  ي  "   ،ص يح :  ذا حديثالبيص احلبا وقال 

ن وجد طوي مل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال النيب وعنه  -484
 .«يف صحيفته استغفاراً كثرياً 

  .وأخرجه النسائي يف "عم  اليوم والليل " ،حسن روا  ابن ماجه وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.3886كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

وعن أيب عبد هللا احلسن بن أيوب احلضرمي قال: أرا  عبد هللا بن بسر شام   -485
لى آله وسلم صلى هللا عليه وع - عليها ف ال: وضع رسول هللا إصبعييف قرنه فوضعت 

 وكان ذا مُج . :قال أبو عبد هللا «لتبلغن قرَّنً »عليها مث قال:  إصبعه -
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،اإلمام أمحدروا  

 [. 2660[ حتت رقم  344/ 6 كما يف "ال  ي  " ج  ،إسناد  ثالثي جيد وقال البيص احلبا : 
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  وعنه ويف رواي :  صرررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررلم  - ل رسرررررول هللاقال: قال- :
قال: فبلغنا أنه أحت عليه مائ  سن .  «لتدركن قرَّن»

 روا  البوار.

صلى  -صاحب رسول هللا  ،وعن يويد مخري الرحيب قال: خرج عبد هللا بن بسر -486
 ،مع الناس يف يوم عيد فطر أو أض ى فأنكر إبطاء اإلمام -هللا عليه وعلى آله وسلم 

 .(1)وذلك حني ال سبيح ،ف ال: إاّن كنا قد فرغنا ساع نا  ذ 
 على شرط مسلم.  ،ص يح روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث

/ 3ج و رررررررررررو خمررررررررررررج يف "اإلرواء" [ 1135:صررررررررررر يح. كمرررررررررررا يف "صررررررررررر يح أيب داود"  البررررررررررريص احلبا  وقرررررررررررال
101.] 

هللا عليه  صلى - وعن أيب الو ري  قال: كنا مع عبد هللا بن بسر صاحب النيب -487
بسر:  ف ال عبد هللا بن ،مع  فجاء رج  ي خطى رقاب الناساجليوم  -وعلى آله وسلم 

 -م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -والنيب  ،جاء رج  ي خطى رقاب الناس يوم اجلمع 
 .«تاجلس فرد آذي»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ف ال له النيب ، طب

وروا  النسرررررررائي. وقرررررررال البررررررريص  ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،حسرررررررن قرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديثو  ،روا  أبرررررررو داود
 [.451/ 1[ 1398كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : ص

إن شرائع اإلسالم قد كثرت عليب فأخرب   ،أن رجال قال: اي رسول هللا وعنه  -488
 .«ال يزال لسانك رطباً من ذكر هللا»قال:  ،ببيء أحببث به

وقررررررال البررررررريص  ،وقررررررال: حررررررديث حسررررررن غريررررررب مررررررن  ررررررذا الوجرررررره. واحلررررررديث روا  ابررررررن ماجرررررره ،مررررررذيروا  الرت 
 [.3861كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،احلبا : ص يح

من خري الناس ؟ قال:  ،أعرابيبا  قال: اي رسول هللا أن عن عبد هللا بن بسر  -489
 .«من طال عمره وحسن عمله»

ا الوجرررررره. وقررررررال شرررررريخنا: ووقررررررع عنررررررد  اسررررررم ال رررررر ايب روا  الرتمررررررذي وقررررررال حررررررديث حسررررررن غريررررررب مررررررن  ررررررذ
 كما يف "حتف  اححوذي". ا ر.   ،عبد هللا بن قيس وصوابه ابن بسر

                                         
 يعي حني ي لي صالة الض ى.  (1)
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 [.2329كما يف "ص يح الرتمذي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

سول ر عن عبد هللا بن ش يق قال: كنت مع ر ط  يلياء ف ال رج  منهم: سعت  -490
 مكثر يدخل اجلنة بشفاعة رجل من مميت»ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

قالوا:  لت: من  ذا ؟فلما قام ق «سواي»سواك ؟ قال:  ،ف ي  اي رسول هللا «من بين متيم
 عاء.ابن أيب اجلذ

علرررررررى  ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث غريرررررررب. روا  الرتمررررررذي وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن صرررررر يح
كمررررا يف   ، يحاحلبررررا : صرررروأبررررو يعلررررى. وقررررال البرررريص  ،والرررردارمي ،وأمحررررد ،واحلررررديث أخرجرررره ابررررن ماجرررره ،شرررررط مسررررلم

[.2178[ و و يف "ال  ي  " حتت رقم:  3502"ص يح ابن ماجه" 

 

ن قري  قد م بيدي أنه: مر وصاحب له أبمين وفئ وعن عبد هللا بن احلارث الوُ  -491
حلوا أُز ر م فجعلو ا خماريق جي لدون هبا و م عراة. قال عبد هللا فلما مرران هبم قالوا إن 

خرج عليهم  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ؤالء قسيسون فدعو م. مث إن رسول هللا 
مغض با  حىت  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فلما أب رو  حبددوا فرجع رسول هللا 

 من ال من هللا استحيوا وال ،سبحان هللا»وكنت أان وراء احلجرة فسمع ه ي ول:  ،دخ 
 (1) ومم ملمن عنده ترول: استغفر َلم اي رسول هللا ؟ قال: عبد هللا فب أي ،رسوله استاروا
 .«ما استغفر َلم
حب لررررره أبم أنررررره: مرررررر وصرررررا وفيررررره:  ،وروا  أيضرررررا أبرررررو يعلرررررى ،يحصررررر  وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أمحرررررد

                                         
ْي [ ما اْس ر ْغف ر  هل م رسول هللا 221/ 4يف "النهاي "   (1)  -[: ) حي ( يف حديث أم أمين   ف ب أل 

 أي: بعد مب   وجهد وإبطاء. ا ر.  –عليه وعلى آله وسلم  صلى هللا
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إسررررررناد   . وأخرجرررررره البررررروار. وقررررررال البررررريص احلبررررررا : «م     ا اس      تغفر َل      م (2) فب      أي»وفيررررره أيضررررررا:  ،وف يرررررره أميرررررن

 [.2991كما يف "ال  ي  "   ،رجاله ث ات ،ص يح

على صلى هللا عليه و  - قال: ما رأيت أحدا  أكثر حبسما  من رسول هللا وعنه  -492
 .-آله وسلم 

صررررررررلى هللا عليرررررررره  -مررررررررا كرررررررران ضرررررررر ك رسررررررررول هللا  :وروا  بسررررررررند آخررررررررر وفيررررررررهروا  الرتمررررررررذي وقررررررررال: غريررررررررب. 
  .إال حبسما –وعلى آله وس  
  الرتمذي: ص يح غريب. وأقر  شيخنا.وقال 

[ يف "املناقررررررررررب" ابب 3642و  3641كمررررررررررا يف "صرررررررررر يح الرتمررررررررررذي"   ، يحاحلبررررررررررا : صرررررررررروقررررررررررال البرررررررررريص 
 10 .] 

يف  - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -قال: كنا يوما  عند رسول هللا  وعنه  -493
 فأقيمت ال بالة ف لينا ومل ن وضأ. ،ال لفب  فوضع لنا طعام فأكلنا

 ص يح.  روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
كمررررررا يف حعلي رررررره علررررررى "صررررررر يح   ، يحاحلبررررررا : صرررررروقررررررال البررررررريص  ،قلررررررت: وروا  اإلمررررررام ابررررررن حبرررررران بن ررررررو 

 [.2116 [ و و يف "ال  ي  " حتت رقم 1655ابن حبان" 

 عليه صلى هللا -وعن عبد هللا بن احلارث الوبيدي قال أان أول من سع النيب  -494
اس . وأان أول من حدث الن«ال يبولن محدكم مستربل الربلة»ي ول:  -وعلى آله وسلم 

 بذلك.
 وأخرجه ابن أيب شيب .  ،على شرط مسلم ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام ابن ماجه

 [.260كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يحاحلبا : صيص وقال الب

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: أردفي رسول هللا  وعن عبد هللا بن جعفر  -495
صلى  -ذات يوم خلفه فأسر إلب حديثا  ال أخرب به أحدا  أبدا . وكان رسول هللا  -وسلم 

                                         
  كانت العرب من عادهتم حيلفون رابئهم فب يت جتري على السن  بع  ال  اب  ومل ي  دوا اليمني. وهللا أعلم. (2)
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فدخ   ،ما اس رت به يف حاج ه  دف أو حائُ  خن أحب  -هللا عليه وعلى آله وسلم 
فجرجر وذرفت عينا . قال هبو  ،قد أات  ل. فإذا مجااحن اريوما  حائطا  من حيطان 

 ،ينا حنب وذرفت ع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وعفان: فلما رأى رسول هللا 
من ». ف ال: فسكن سراحه وذفرا  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فمسح رسول هللا 
ا تتري هللا مم»فجاء فىت من احن ار ف ال:  و ل اي رسول هللا. ف ال:  «صاحب اجلمل ؟

 .«َكها هللا إنه شكا إيلَّ منك جتيعه وتدئبهيف هذه البهيمة اليت ملَّكَ 
وقرررررال احلرررررافظ يف  ،وقرررررد أخررررررج بعضررررره ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح ،روا  أمحرررررد

يررررره ق ررررر  اجلمررررر  لررررريت أخرجهرررررا مسرررررلم مطررررروال  وزاد فاالظرررررراف" وأخرجررررره أبرررررو عوانررررره يف "صررررر ي  " مرررررن الطريرررررق "النكرررررت 
علرررررى  ف رررررال: ال أفبررررري ،نرررررا لررررره حررررردثناوفيررررره قرررررال عبرررررد هللا برررررن جعفرررررر حرررررني قيل ،وروا  أيضرررررا أمحرررررد ،الرررررذي شررررركى إليررررره

 حىت أل ى هللا.  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
و رررررررو كمرررررررا قررررررراال. ا رررررررر مرررررررن  ،قرررررررال: وواف ررررررره الرررررررذ يب ،لبرررررررا  بعرررررررد أن ن ررررررر  ح ررررررر يح احلررررررراكموقرررررررال البررررررريص اح

 على شرط مسلم. ،إنه ص يح: ب  قالو [ 20"ال  ي  " 

با جي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: بعث رسول هللا  وعنه  -496
مو  إن قتلف ،فإن قتل مو استشهد فأمريكم جعفر»اس عم  عليهم زيد بن حارث  وقال: 
مث  ،ىت ق  ف اح  ح ،فل وا العدو فأخذ الراي  زيد «استشهد فأمريكم عبد هللا بن رواحة

مث أخذ  ، ق  ف اح  حىت ،مث أخذ ا عبد هللا بن رواح  ،ف اح  حىت ق   ،أخذ الراي  جعفر
ُُ م النيبب   -  عليه وعلى آله وسلمصلى هللا -الراي  خالد بن الوليد فف ح هللا عليه وأحى خ رب 

دًا مخذ وإن زي ،إن إخوانكم لروا العدو»فخرج إىل الناس ف مد هللا وأث: عليه وقال: 
فراتل  ،راية بعده جعفر بن مي طالبلمث مخذ ا –مو استشهد  –الرية فراتل حىت قتل 

مو  – فراتل حىت قتل ،مث مخذ الراية عبد هللا بن رواحة –مو استشهد  –حىت قتل 
 ،فأ مه  «ليهففتح هللا ع ،سي  من سيو  هللا خالد بن الوليد مث مخذ الراية –استشهد 

 ،بعد اليوم ،وا على مخيكُ ال تَ بْ »ف ال:  ،مث أاتُ م ،مث أ مه  آل جعفر ثالث  أن أيحيهم
ق «ادعوا يل احلالق»قال: فجيء بنا كأنبنا أفر اخ ف ال:  «ُعوا إيلَّ ابيَنْ مخيداْ   ،فجيء ابحلالب
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نا مي طالبٍ  ،مما حممدٌ »ل: مث قا ،ف لق رؤوسنا فشبيه خلري  ،ومما عبد هللا ،فشبيه َعمِِّ
ابِرْك لعبد هللا و  ،جعفرًا يف مهلهمْخُل  اللهم »ف ال:  ،فأشاهلا ،مث أخذ بيدي ،«وُخُلري

فر  وجعلت حُ  ،فذكرت له يُ منا ،قاهلا ثالث مرات. قال: فجاءت أُملنا ،«يف صفرة لمينه
نيا واآلخرة ؟! ،ني عليهمالعيلة ختاف»ف ال:  ،له  .«ومَّن وليُّهم يف الدُّ

 على شرط مسلم.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أمحد
 [. 1462[ 5/285كما يف "اإلرواء" ج   ،على شرط مسلم ، و ص يح وقال البيص احلبا : 

  وعنه : ويف رواي  ر أمه  آل جعف -صرررررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررررلم  -أن النيب
ادعوا إيلَّ بين »مث قال:  ،«ال تبكوا على مخي بعد اليوم»ف ال:  ،مث أات م ، أن أيحيهمثالث  
فأمر  ف لق رؤوسنا.  ،«احلالق يلادعوا »ف ال:  ،فجيء بنا كأان أفراخ ،«مخي

 على شرط مسلم.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.21" يف "أحكام اجلنائو كما  ، و على شرط مسلم وقال البيص احلبا : 

من  ممرت»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -497
 .«مبشر خدجية بيت من قصب ال صخب فيه وال نصب

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  أمحد
بررررررقم: عرررررن مجاعررررر  مرررررن ال ررررر اب  مرررررنهم عبرررررد هللا برررررن جعفرررررر وسررررراق لفظررررره  ،وذكرررررر  احلبرررررا  يف "ال ررررر ي  "

 1554.] 

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: أحيت رسول هللا  ال  و وعن عبد هللا بن ح -498
ك اي ابن مال مكتب»ف ال:  ،وعند  كاحب له ميلي عليه ،و و جالس يف ه  دوم  -وسلم 
رة يف م وقال إساعي  –فأعر  عي.  ،قلت: ال أدري ما خار هللا ل ورسول ،«حوالة ؟
قلت: ال أدري فيما اي رسول هللا. فأعر  عي  ،- «نكتبك اي ابن حوالة ؟»احوىل: 

ي ما خار قلت: ال أدر  «؟ اي ابن حوالة كمنكتب»مث قال:  ،فأكب على كاحبه ميلي عليه
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إذا يف الك اب قال: فنظرت ف ،فأكب على كاحبه ميلي عليه عيفأعر   ،هللا ل ورسوله
قلت:  ،«منكتبك اي ابن حوالة ؟»مث قال:  ،عمر ال يك ب إالب يف خريف لت: إن  ،ُعم ر

ر حوالة كي  تفعل يف فتنة خترج يف مطرا   األرض كأهنا صياصي بر اي ابن»نعم. ف ال: 
رج بعدها  وكي  تفعل  يف فتنة مخرى  خت»قال:  ،قلت: ال أدري ما خار هللا ل ورسوله «؟

اتبعوا » ال:ق ،قلت: ال أدري ما خار هللا ل ورسوله ،«ة مرنب ؟كأن األوىل فيها انتفاج
أقبلت بوجهه ف ،قال: فانطل ت فسعيت وأخذت مبنكبيه ،قال: ورج  م في حينئذ ،«هذا

 قال: وإذا ،«نعم»ف لت:  ذا ؟ قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -إىل رسول هللا 
 .عثمان بن عفان   و

وروا  ال طيعرررررري  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح يخنا:  ررررررذا حررررررديثوقررررررال شرررررر ،-رمحرررررره هللا  –روا  أمحررررررد 
 يف "زوائد فضائ  ال  اب ". 

[.7[ ج 3118يف "ال  ي  " حتت رقم:   البيص احلبا  ذكر واحلديث 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن عبد هللا بن حوال   -499
ى فهجمنا عل ،«الناس من مهل اجلنة هتجمون على رجل معتجر يبايع»ذات يوم:  -

 عثمان بن عفان و و يبايع الناس.
 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،يف "السن " بن أيب عاصم وروا  أبو بكر أمحد بن عمر 

 [.3118يف "ال  ي  "  وذكر  البيص احلبا 

ف ام   ،قال: كنبا معسكرين مع معاوي  بعد ق   عثمان  ،عن جبري بن نفري -500
وعلى آله  صلى هللا عليه -ف ال: لوال شيء سع ه من رسول هللا  ،بن مرة البهويكعب 
صلى هللا عليه وعلى آله  -بذكر رسول هللا  (1)فلمبا س  ع   ،ما قمت  ذا امل ام –وسلم 
ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -ف ال: بينما حنن عند رسول هللا  ،أجلس الناس –وسلم 

                                         
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -، يذكر رسول هللا يف "اآلحاد واملثا " فلما سعه معاوي   (1)

 لناس فأجلسوا، وأصم وا.أمر ا –



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

194 

ال  إذ مرب عثمان بن ع – ى آله وسلم صلى هللا عليه وعل -ف ال رسول هللا  ،فان عليه ُمر جّ 
ى هذا يومئذ ومن اتبعه عل ،لتخرجنَّ فتنة من حتت قدمي مو من بني رجلي هذا»: -

 ف ال: إنك ل احب  ذا؟ قال: ،. قال: ف ام ابن حواله احزدي من عند املنرب«اَلدى
كنت أوبل   ،و علمت أنب ل يف اجلي  م دقا  ول ،نعم. قال: وهللا إ  حلاضر ذلك اجمللس

 من حكلم به.
   ذا حديث حسن. وقال شيخنا: ،روا  أمحد

علرررررى شررررررط مسرررررلم. كمرررررا يف  ،وقرررررال البررررريص احلبرررررا  بعرررررد أن عررررروا  إىل بعررررر  املراجرررررع: إسرررررناد أمحرررررد صررررر يح
 [.3119"ال  ي  "  

لم وعلى آله وسصلى هللا عليه  -قال: قال رسول هللا  عن عبد هللا بن حوال   -501
 «د ابلعراقوجن ،وجند ابليمن ،سيصري األمر إىل من تكونوا جنوداً جمندة جند ابلشام»: -

ة هللا عليك ابلشام فإهنا خري »قال ابن حوال : خر ل اي رسول هللا إن أدركت ذلك. ف ال: 
ركم واسروا من غد ،فأما إن مبيتم فعليكم بيمنكم ،من مرضه جيتَّب إليها خريته من عباده

 .«فإن هللا توكل يل ابلشام ومهله
 . 541حسن. كما يف "دالئ  النبوة" صر  وقال شيخنا: ،روا  أبو داود

 [.2483ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

 

 مصلى هللا عليه وعلى آله وسل - قال: قال رسول هللا وعن عبد هللا بن الوبري  -502
د إال املسج ،صالة يف مسجدي هذا مفضل من مل  صالة فيما سواه من املساجد»: -

 .«وصالة يف املسجد احلرام مفضل من مائة صالة يف هذا ،احلرام
 وأخرجه عبد بن محيد.  ،رجاله رجال ال  يح ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

[ ج 971  مررررررا يف "اإلرواء" حتررررررت رقررررررمك  ،يخنيعلررررررى شرررررررط البرررررر ،إسررررررناد  صرررررر يح وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : 
4 /146.] 
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عبد هللا بن  و و –عن حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الوبري عن أبيه عن جد   -503
قد كان الناس و  ي ول -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  –الوبري 

هم إىل دون  ان هى بعضحىت ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - اهنوموا عن رسول هللا
وعلى آله  صلى هللا عليه - مث رجعوا إىل رسول هللا ،إىل جب  بناحي  املدين  ،احعرا 
 عالُ  فلما اس ،وقد كان حنظل  بن أيب عامر ال  ى  و وأبو سفيان بن حرب ،-وسلم 

 ، سفيانوقد كاد ي    أاب ،فعال  شداد ابلسيف حىت ق له ،حنظل  رآ  شداد بن احسود
ه املالئكة إن صاحبكم حنظلة تغسل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ف ال رسول هللا
صلى هللا  - خرج و و جنب ملا سع اهلائع . ف ال رسول هللاف الت:  «فسلوا صاحبته

 .«املالئكة غسلتهفذاك قد »: -عليه وعلى آله وسلم 
 حسن.  يثوقال شيخنا:  ذا حد ،يف "اإلحسان" كما  ،روا  ابن حبان

 [.6986كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"   ،حسن وقال البيص احلبا : 

 

 -وسلم  عليه وعلى آله هللا صلى -هللا  رسول أمر ملا قال: زيد بن هللا عن عبد -504
 يف قوساان  حيم رج  انئم وأان يب طاف ،ال الة جلمع للناس به ليضرب يعم  ابلناقوس

 ال الة. إىل به عوند ف لت: به؟ ح نع وما قال: الناقوس؟ أحبيع ،هللا عبد اي ف لت: ،يد 
 أكرب هللا ح ول: ف ال: قال: بلى. له: ف لت ذلك؟ من خري  و ما على أدلك أفال قال:
 أن أشهد ،هللا إال إله ال أن أشهد ،هللا إال إله ال أن أشهد ،أكرب هللا أكرب هللا ،أكرب هللا

 يح ،ال الة على حي ،ال الة على حي ،هللا رسول حممدا أن أشهد ،هللا رسول حممدا
 عي اس أخر مث قال: هللا. إال إله ال ،أكرب هللا أكرب هللا ،الفال  على حي ،الفال  على
 ،هللا إال إله ال أن أشهد ،أكرب هللا أكرب هللا ،ال الة أقمت إذا وح ول: قال: مث ،بعيد غري

 دق ال الة قامت قد ،الفال  على حي ،ال الة على حي ،هللا رسول حممدا نأ أشهد
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 صلى -هللا  رسول أحيت أصب ت فلما هللا. إال إله ال ،أكرب هللا أكرب هللا ،ال الة قامت
 فرم مع إهنا لرؤاي حق إن شا  هللا»ف ال: ،رأيت مبا فأخربحه -وسلم  عليه وعلى آله هللا

 فجعلت ،لبال مع ف مت «فليؤذن به فإنه مندى صوا منكبالل فألق عليه ما رميت 
 ،رداء  جير خرجف ،بي ه يف و و اخلطاب بن عمر ذلك فسمع قال: ،به ويؤذن عليه أل يه

 صلى - هللا رسول ف ال رأى. ما مث  رأيت ل د هللا رسول اي ابحلق بعثك والذي وي ول:
 .«فلله احلمد»: –وسلم  عليه وعلى آله هللا

 وابن خومي .  ،وابن ماجه ،وأخرجه الرتمذي ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،داود روا  أبو
 [.246كما يف "اإلرواء"   ،حسن وقال البيص احلبا : 

 

  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن عبد هللا بن السائب  -505
ها مبواب مهنا ساعة تفتح في»ف ال:  ،  الظهركان ي لي أربعا  بعد أن حوول البمس قب

 .«ومحب من يصعد يل فيها عمل صاحل ،السما 
علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم. وقرررررررال  ،حسرررررررن وقرررررررال: حسرررررررن غريرررررررب. وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  الرتمرررررررذي

 [.478كما يف "ص يح الرتمذي"   ، يحاحلبا : صالبيص 

وم الف ح ي لي ي -وسلم صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: رأيت النيب  وعنه  -506
 ووضع نعليه عن يسار .

ن وأخرجرررررره النسررررررائي وابرررررر ،رجررررررال ال رررررر يح ،ورجالرررررره ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
  ماجه.

 [.775النسائي"  كما يف "ص يح  ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: سألت رسول هللا  وعن عبد هللا بن سعد  -507
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 بييت ما مال ترى إىل»قال:  ال الة يف بييت أو ال الة يف املسجد ؟ ،أميا أفض  -وسلم 
إال من تكون  ،ملسجداف أن مصلي يف بييت محب إيل من من مصلي يف  ،مقربه من املسجد
 .«صالة مكتوبة

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن ماجه
 [.410/ 1[ ج 1141كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يح: صاحلبا وقال البيص 

  احلائ  مواكلعن صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سألت النيب  وعنه  -508
 .«واكلها»؟ ف ال: 

مرررررا حيررررر  مرررررن إمررررررأيت و ررررري حرررررائ  ؟  قبلررررره:و  ،وقرررررال: حرررررديث حسرررررن غريرررررب. وروا  أبرررررو داود ،روا  الرتمرررررذي
  بن ماجه.ا . وأخرجه«لك ما فوق اإلزار»قال: 

  ،[537وص ح البيص احلبا  يف "ص يح ابن ماجه" 
  عما  -صررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررلم  -وروا  أمحد ويف أوله: أنه سررررأل رسررررول هللا

؟  وعن مؤاكل  احلائ  ،وعن ال الة يف املسجد ،وعن املاء يكون بعد املاء ،يوجب الغس 
ل: فذكر الغسررررررررر  قا ،«فعلت كذا وكذا مما مَّن فإذا ،إن هللا ال يس       تحي من احلق»ف ال: 

ومما املا  يكون بعد املا  » ،مث ذكر الغسرررررر  ،«اغس     ل فرجي ،متوض     أ وض     وئي للص     الة»
 .فذكر  «وكل فْحل لمذي فأغسل من ذلك فرجي ومتوضأ... ،فذلك املذي

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.
  عن عبد هللا بن سررعد  ى عليه وعل صررلى هللا -احن رراري قال: سررألت رسررول هللا

ل وك ،ذلك املذي»وعن املاء يكون بعد املاء ؟ ف ال:  ،: عما يوجب الغسررررررر -آله وسرررررررلم 
 .«ك للصالةوضوئوتوضأ  ،فتغسل من  ذلك فرجك ومنثييك ،فحل لمذي

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.211كما يف "ص يح أيب داود"   ،وقال البيص احلبا : ص يح
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 صلى هللا -من أص اب رسول هللا  ،قال: قعدان نفرٌ  عن عبد هللا بن سالم  -509
فأنرول  ،ف ذاكران ف لنا: لو نعلم أي احعمال أحب إىل هللا لعملنا  -عليه وعلى آله وسلم 

وا نُ امَ  َ  ينَ ذِ ا الَّ هَ ي ُّ  مَ ايَ  ُم.يَسبََّح َِّلَِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احْلَكِ ﴿هللا: 
لى هللا ص -. قال عبد هللا بن سالم: ف رأ ا علينا رسول هللا (1)﴾ونَ لُ عَ فْ  ت َ ا اَل مَ  ونَ ولُ رُ ملَ ت َ 

رأ ا علينا أبو قال حيىي: ف  .قال أبو سلم : ف رأ ا علينا ابن سالم -عليه وعلى آله وسلم 
 ثري. رأ ا علينا ابن كفوزاعي. قال عبد هللا: سلم . قال ابن كثري: ف رأ ا علينا اح

 . ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.3309كما يف "ص يح الرتمذي"   ، يح اإلسناداحلبا : صوقال البيص 

الس: إان ج -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قلت ورسول هللا  وعنه  -510
 فيها شيئا عبد مؤمن ي لي يسأل هللاساع  ال يواف ها  ،يف يوم اجلمع  ،لنجد يف ك اب هللا

وعلى آله وسلم  صلى هللا عليه -رسول هللا  إال قضى هللا حاج ه. قال عبد هللا: فأشار إىلب 
هي »قلت: أي ساع   ي ؟ قال:  ،ف لت: صدقت أو بع  ساع  ،أو بع  ساع  -

إذا  نإن العبد املؤم ،بلى»قلت: إهنا ليست ساع  صالة. قال:  ،«آخر ساعات النهار
 .«صلى مث جلس ال حيبسه إال الصالة فهو يف الصالة

 رجاله رجال ال  يح.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن ماجه
 [.941كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،حسن ص يح وقال البيص احلبا : 

  

 

عند   وذُكر -لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -أنه سع رسول هللا  وعنه  -511
                                         

 .2 -1سورة ال ف، اآلي :   (1)
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 .«ال صام وال مفطر»رج  ي وم الد ر قال: 
وروا   ،علررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،ابلسررررررند الثرررررررا  ،صررررررر يح وقررررررال شررررررريخنا:  ررررررذا حرررررررديث ،روا  النسررررررائي بسرررررررندين

واحلرررررراكم وقررررررال:  ،وأخرجرررررره ابررررررن أيب شرررررريب  ،علررررررى شرررررررط البرررررريخنيابررررررن ماجرررررره. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررو بسررررررند ابررررررن ماجرررررره 
 على شرط البيخني.  ،ص يح

 [.2379كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صل البيص وقا

 -قال: انطل ت يف وفد بي عامر إىل رسول هللا  وعن عبد هللا بن البخري  -512
. قلنا: وأفضلنا «السيد هللا»ف لنا: أنت سيدان ؟ ف ال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 .«لشيطانا يستجرينكمولكم وال قولوا برولكم مو بعض ق»طوال ؟ ف ال:  وأعظمنا ،فضال  
 على شرط مسلم.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.4806كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

لي ويف ي  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: رأيت رسول هللا  وعنه  -513
 .-ليه وعلى آله وسلم صلى هللا ع - صدر  أزيو كأزيو الرحى من البكاء

إال عبررررررد الرررررررمحن بررررررن حممررررررد  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 وأخرجه النسائي.  ،ب  قد حوبع عند النسائي ،بن سالم وقد وث ه النسائي والدارقطي

 [.1213النسائي"  ص يحكما يف "  ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 

ومع سنان بدن   ،وعن موسى بن سلم  قال: حججت أان وسنان ابن سلم  -514
ما قدمنا مك  حس ب ثن عن  ذا ؟ قال: فل ف لت: لئن قدمت ،ت عليه فعي ببأهنافأزحف

ان وكان ل حاج  ،فدخلنا عليه وعند  جاري  ،مك  قلت: انطلق بنا إىل ابن عباس
 ،علينا ن  فأزحفت: ال. ف لت: كانت معي بدك ؟ قلتليْ ول احيب حاج . ف ال: أال أخُ 

صلى  -مك  حس ب ثن عن  ذا ؟ ف ال ابن عباس: بعث رسول هللا  ف لت: لئن قدمت
رجع ف ال: اي  ادن مع فالن وأمر  فيها أبمر . فلما قفب لباب -هللا عليه وعلى آله وسلم 

وضربه  ،الها يف دمهاحنرها واصبغ نع»ما أصنع مبا أزحف علي منها ؟ ف ال:  ،رسول هللا
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يف  ذ   أكون ،قال: ف لت له ،«وال أتكل منها منت وال محد من رفرتك ،على صفحتها
 عنها أن أع ق ؟ ف ال ابن عباس: أمرت امرأة سنان أفيجوئعن أمي  فأع قاملغازي فأغنم 

أمها: حوفيت ن عصلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -بن عبد هللا اجلهي أن يسأل رسول هللا 
: -سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  - عنها ؟ ف ال النيب جعنها أن حتج ومل حتج أجيوئ

: قال: نعم. قال «مرميت لو كان على ممها دين فرضيته عنها مكان جيزئ عن ممها ؟»
 .«ما  البحر طهور». وسأله عن ماء الب ر ؟ ف ال: «عن ممها جفلتحج»

يف  ،وقررررررد أخرررررررج منرررررره ق رررررر  البرررررردن ،ى شرررررررط مسررررررلمعلرررررر ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أمحررررررد
 [ ب   يق حممد فؤاد. 962/ 2 ج 

 [.3034ابن خومي " برقم:   ص يحكما يف ال عليق على "  ،إسناد  ص يح وقال البيص احلبا : 

 قال -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن ابن عباس  -515
مال  ،مال محبوك ،مال ممنحك ،مال معطيك ،هاي عباس اي عما»للعباس بن عبد املطلب: 
دلمه ق ،إذا منت فعلت ذلك غفر هللا لك ذنبك موله وآخره ،مفعل بك عشر خصال

ع ي مربعشر خصال: من تصل ،سره وعالنيته ،صغريه وكبريهُ  ،خطأه وعمده ،وحديثه
 ،كعةمول ر  يف ،فإذا فرغت من الررا ة ،وسورة ،الكتابتررم يف كل ركعة فاحتة  ،ركعات

مث  ،ة عشرة مرةمخس ،قلَت: سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا مكَب ،ومنت قائم
مث هتوي ساجدا  ،مث ترفع رمسك من الركوع فتروَلا عشراً  ،تركع فتروَلا ومنت راكع عشراً 
ون يف كل فذاك مخس وسبع ،مث ترفع رمسك فتروَلا عشراً  ،فتروَلا ومنت ساجد عشراً 

فإن مل  ،إن استطعت من تصليها يف كل يوم مرة فافعل ،عل ذلك يف مربع ركعاتتف ،ركعة
في كل سنة فإن مل تفعل ف ،ففي كل شهر مرة ،فإن مل تفعل ،ففي كل مجعة مرة ،تفعل
 .«ففي عمرك مرة ،فإن مل تفعل ،مرة

 وروا  ابن ماجه.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.1147كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يحص احلبا :وقال البيص 

لت أول املوم  كانوا ي ومون حنوا  من قيامهم يف نرو قال: ملا  وعن ابن عباس  -516
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 وكان بني أوهلا وآخر ا سن . ،ل آخر انرو شهر رمضان حىت 
إال أمحرررررد برررررن حممرررررد املرررررروزي  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو داود

 .  و و ث 
 [.357/ 1[ ج 1305كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

ابلراتل  جيي  املرتول»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - عن النيب وعنه  -517
حىت يدنيه  ،يرول: اي رب قتلين ،وموداجه تشخب دماً  ،يوم الريامة َّنصيته ورمسه يف يده

 (1)﴾اً دَ مِِّ عَ ت َ مُّ  ناً مِ ؤْ مُ  لْ تُ رْ ن ي َ مَ وَ ﴿ف ال  ذ  اآلي :  ،ال وب قال: فذكروا البن عباس  «من العرش
 لت وأ ىنب له ال وب .نرو نسخت منذ ما قال: 

وأثررررررر ابرررررررن عبرررررراس الرررررررذي يف  ،علررررررى شررررررررط البرررررريخني ،صررررررر يح وقررررررال شررررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  النسررررررائي
 ررررررذا احلررررررديث عررررررن عمرررررررو  وقررررررد روى بعضررررررهم ،وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن ،وأخرجرررررره الرتمررررررذي ،آخررررررر  يف ال رررررر يح

 ومل يرفعه. ،بن دينار حنو 
[ و"ال ررررررررررررر ي  " حترررررررررررررت رقرررررررررررررم: 4016يف "صررررررررررررر يح النسرررررررررررررائي"  واحلرررررررررررررديث صررررررررررررر  ه البررررررررررررريص احلبرررررررررررررا 

وأقلررررررررع  ،أن ال احرررررررر  عمرررررررردا ال حوبرررررررر  لرررررررره: ال رررررررر يح أن لرررررررره حوبرررررررر  إذا نرررررررردم قلررررررررت: وقررررررررول ابررررررررن عبرررررررراس  [.2697 
َ اَل يَ ْغِف        رُ ﴿ل ولرررررررره حعررررررراىل:  ،واسررررررر غفر َمْن ُيْش        َرَك بِ        ِه َويَ ْغِف        ُر َم        ا ُدوَن َذلِ        َك ِلَم        ْن  ِإنَّ اَّلَّ
ولكرررررن  رررررذ  اآليررررر  حتمررررر   ،واحدلررررر  علرررررى ذلرررررك كثررررررية ،إذا أقلرررررع ونررررردموال وبررررر  ح بررررر  حرررررىت مرررررن املبررررررك  ،(2)﴾َيَش     ا ُ 

علررررى الوجرررررر أو الررررذي يسررررر    أو يرررررراد ابخللررررد  رررررذا املكررررث الطويررررر . وراجرررررع "الع يرررردة الواسرررررطي " لبرررريص اإلسرررررالم ابرررررن 
 وغري ذلك من املراجع.  ، حيمي

 

أرس  مث حندم ف ،قال: كان رج  من احن ار أسلم مث ارحد وحلق ابلبرك وعنه  -518
وب ؟ فجاء    ل من ح–صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - إىل قومه: سلوا ل رسول هللا

ه أمران ندم وإن : إن فالان قدواف ال  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قومه إىل رسول هللا 
إىل  ﴾مْ اهنِِ لمَ إِ  دَ عْ ب َ  واْ رُ فَ كَ   ماً وْ ق َ  ي هللاُ دِ هْ ي َ   َ يْ كَ ﴿لت: نرو أن نسألك    له من حوب  ؟ ف

                                         
 .93سورة النساء، اآلي :   (1)

 .48سورة النساء، اآلي :   (2)
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 فأرس  إليه فأسلم. (1)﴾يمٌ حِ رَّ  ورٌ فُ غَ ﴿قوله: 
 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  النسائي
 [.4079ص يح النسائي" كما يف "  ، يح اإلسناداحلبا : صوقال البيص 

 نفس يف أن ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: هنى رسول هللا  وعنه  -519
 اإلانء أو ينفص فيه.
وابررررررررن  ،وأخرجرررررررره الرتمررررررررذي ،علرررررررى شرررررررررط البخرررررررراري ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أبرررررررو داود

الرررررنفص يف الطعرررررام عررررن وعلررررى آلررررره وسرررررلم  صررررلى هللا عليررررره -وأخرجررررره أمحرررررد بلفررررظ: هنرررررى رسرررررول هللا  ،وأبرررررو يعلررررى ،ماجرررره
 . والبراب

 [.1977كما يف "اإلرواء"   ،وقال البيص احلبا  ص يح

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: ال أدري أكان رسول هللا  وعن ابن عباس  -520
 هر والع ر أم ال.ي رأ يف الظ -وسلم 

عرررررن نفسررررره أنررررره ال يررررردري وقرررررد   ررررررب وابرررررن عبررررراس  ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو داود
 ومن علم حج  على من مل يعلم.  ،أثبت ال راءة غري 

 [.809كما يف "ص يح أيب داود"   ،قال البيص احلبا : ص يحو 

وعن عبد هللا بن عبيد هللا قال: دخلت على ابن عباس يف شباب من بي  اشم -521
ي رأ  -سلم وعلى آله و  صلى هللا عليه -ف لنا لباب منا: س  ابن عباس أكان رسول هللا 

 ذ   ،با  لعله كان ي رأ يف نفسه ؟ ف ال: مخفال. ف ي  له:  ،يف الظهر والع ر ؟ ف ال: ال
إالب  ،دون الناس ببيء اخ  ناوما  ،بلبغ ما أرس  به ،كان عبدا  مأمورا    ،شٌر من احوىل
لى احلمار ع ينرو وأن ال ن ،وأن ال  ك  ال دق  ،أن نسبغ الوضوء أمران بثالث خ ال:

 الفرس.
 وأخرجه النسائي والرتمذي.  ،رجاله ث ات ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.531/ 2[ ج 3583كما يف "ص يح النسائي"   ،: ص يحقال البيص احلبا و 

حل ج ر: يف ا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -522
ستلمه يوم الريامة له عينان يبصر ِبا ولسان ينطق به يشهد على من اوهللا ليبعثنه هللا »

                                         
 .86سورة آل عمران، اآلي :   (1)
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 .«حبق
وروا   ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،صررررررر يح وقرررررررال: حرررررررديث حسرررررررن. وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  الرتمرررررررذي

كمرررررا   ، يحاحلبرررررا : صرررررومل  رجرررررا . وقرررررال البررررريص  ،وقرررررال: صررررر يح اإلسرررررناد ،واحلررررراكم ،وأبرررررو يعلرررررى ،أمحرررررد والررررردارمي
 [.113[ يف احلج ابب:  961مذي" يف "ص يح الرت 

حر  يف ا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: خط رسول هللا  وعنه  -523
صلى  - ف الوا: هللا ورسوله أعلم. ف ال رسول هللا «رون ما هذا ؟دت»قال:  ،أربع  خطوط

فاطمة بنت و  ،مفضل نسا  مهل احلنة خدجية بنت خويلد»: -هللا عليه وعلى آله وسلم 
 .«ومرمي بنت عمران ،وآسية بنت مزاحم امرمة فرعون ،مدحم

وأخرجرررررررررره النسررررررررررائي يف  ،رجالرررررررررره رجررررررررررال ال رررررررررر يح ،صرررررررررر يح وقررررررررررال شرررررررررريخنا:  ررررررررررذا حررررررررررديث ،روا  أمحررررررررررد
وقرررررررال: حرررررررديث صررررررر يح  ،واحلررررررراكم ،وأبرررررررو يعلرررررررى ،وأخرجررررررره عبرررررررد برررررررن محيرررررررد ،كمرررررررا يف "حتفررررررر  احشرررررررراف"  ،"الكرررررررربى"

 ومل  رجا  هبذ  السياق .  ،اإلسناد
 ،لبرررراء بررررن أمحرررررغررررري ع   ،رجررررال البخرررراري ،قلررررت: ورجالرررره ث رررراتبعررررد ح رررر يح احلرررراكم:  البرررريص احلبررررا وقررررال 
 [.1508كما يف "ال  ي  "   ،فمن رجال مسلم

املنام  يف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: رأيت رسول هللا  وعنه  -524
قال: قلت:  ،شيئا امعه قارورة فيها دم يل  طه أو ي  بع فيه ،أشعث أغرب ،بن ف النهار
ار: قال عم «مل مزل متتبعه منذ اليوم ،دم احلسني ومصحابه»ما  ذا ؟ قال:  ،اي رسول هللا

   ذلك اليوم.ف فظنا ذلك اليوم فوجدان  ق 
 على شرط مسلم.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

 [.6181 كما يف حعلي ه على "املبكاة"  ،إسناد  ص يح وقال البيص احلبا : 

يوم  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  : قالقال وعن ابن عباس  -525
 قال: ف  دم الف يان ولوم املبيخ  «من فعل كذا وكذا؛ فله من النفل كذا وكذا»بدر: 
ف ئ م للو اهنوم م  ،فلما ف ح هللا عليهم قالت املبيخ : كنا ردءا  لكم ،فلم يرب ُحو ا ،الراايت
صلى هللا عليه وعلى  -  حذ بون ابملغنم ونب ى. فأىب الف يان وقالوا: جعله رسول هللاإلينا فال

إىل  ﴾ولِ سُ الرَّ وَ  َِّلَِّ  الُ نفَ األَ  لِ قُ  الِ نفَ األَ  نِ عَ  يسألُونك﴿ىل: افأنول هللا حع لنا. –آله وسلم 
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ي ول:  ،(1)﴾ونَ هُ ارِ لكَ  نيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ مِِّ  اً رَ ي ْ رِ فَ  نَّ وإِ  قِِّ حلَْ ابِ  كَ تِ يْ ن ب َ مِ  كَ بُّ رَ  كَ جَ رَ خْ مَ  امَ كَ ﴿قوله: 
قال: :اي ويف روفإ  أعلم بعاقب   ذا منكم.  ،فكان ذلك خريا  كذلك أيضا فأطيعو 

من قتل » :ويف رواي ابلسواء [.  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قسمها رسول هللا 
 بن و . هوساق ،[ «ومن مسر مسريا فله كذا وكذا ،قتياًل فله كذا وكذا
وأخرجرررررره أبررررررو بكررررررر بررررررن أيب   ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود

 شيب . 
 [.2738و  2737كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

رج من خي»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -526
 .«هم خري من بيين وبينهم ،ينصرون هللا ورسوله ،عدن مبني اثنا عشر ملفاً 

إال منرررررررذر برررررررن  ،رجالررررررره رجرررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقرررررررال شرررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،-رمحررررررره هللا  –روا  أمحررررررد 
 بعل  غري قادح .  ،وأعله ابن اجلوزي يف "العل  امل نا ي " ،وأخرجه أبو يعلى ،النعمان وقد وث ه ابن معني

 –يعررررري ابرررررن النعمررررران  –غرررررري املنرررررذر  ،حن رجالررررره رجرررررال البررررريخني ،صررررر يح السرررررند وقرررررال البررررريص احلبرررررا : 
 [.656/ 6[ ج 2782كما يف "ال  ي  "   ،وقد وث ه ابن معني...

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أحيت رسول هللا  وعن ابن عباس  -527
ل هللا ب  رسو فلما أق ،فأخذ بيدي فجر  فجعلي حذاء  ،ف ليت خلفه ،من آخر اللي 

صلى هللا  - ف لى رسول هللا ،على صالحه خنستُ  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
 «ما شأين مجعلك حذائي فتخنس ؟»فلما اصرف قال ل:  ،-عليه وعلى آله وسلم 

 ،طاك هللاالذي أع ف لت: اي رسول هللا أو ينبغي ححد أن ي لي حذاءك وأنت رسول هللا
صلى هللا  -قال: مث رأيت رسول هللا  ،أن يويد  علما  وفهما   ل فدعا هللا ،قال: فأعجب ه

: ال الة ف ام مث أات  بالل ف ال اي رسول هللا ،انم حىت سع ه ينفص -عليه وعلى آله وسلم 
 ف لى ما أعاد وضوءا .

 رجاله رجال ال  يح.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  اإلمام أمحد

                                         
 .5-1سورة احنفال، اآلي :  (1)
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[. قلرررررررت: 606كمرررررررا يف "ال ررررررر ي  "   ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،اد  صررررررر يحإسرررررررن وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : 
 يف ال  ي ني. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أص  صالة ابن عباس مع النيب 

وات وكان الرج  ي وت أ له ق ،قال: كان الرج  ي وت أ له قوات فيه سع  وعنه -528
 .(1)﴾مْ يكُ لِ هْ مَ  ونَ مُ عِ طْ ا تُ مَ  طِ سَ وْ مَ  نْ مِ ﴿فنولت:  ،فيه شدة

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أبو عبد هللا بن ماجه
 [.2143[ 1730كما يف "ص يح ابن ماجه"   ، يح اإلسناداحلبا : صوقال البيص 

 مع يد هللا»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -529
 .«اجلماعة

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  الرتمذي
 [. 2166مذي" كما يف "ص يح الرت   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 :اللة على الض         –مو قال: هذه األمة  –ال جيمع هللا مميت » وأخرجه احلاكم بلفظ
احم   ،واحلمد هلل ،قلت: و ذا احلديث فيه ببرررررررررررارة هلذ  احم  .«ويد هللا مع اجلماعة ،مبداً 

  حىت ح وم الساع .عباد وعلماء وأ   خريال يوال فيها 
رت ما مم»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -530

 ا كما زخرفت اليهود والن ارى.. قال ابن عباس: ل وخرفوهنب «بتشييد املساجد
 . اله ث اتجور  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.448 داود" كما يف "ص يح أيب  ،قال البيص احلبا : ص يح

سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -كانت له أم ولد حب م النيب   أعمىأن  وعنه  -531
ج علْت  ،ت ليل قال: فلما كانت ذا ،فال حنروجر ،ويوجر ا ،فال حن هي ،فينها ا ،وح ع فيه -

فوضعه يف  (1) فأخذ امل ْغول ،وحب مه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ح ع يف النيب 
                                         

 .89املائدة، اآلي :   (1)
ب م  وف ح واو مث  سيف ق ري يقال شيخنا:   يف "عون املعبود": بكسر ميم وسكون عني معجم   (1)

به الرج  حتت ثيابه فيغطيه، وقي  حديدة دقي   هلا حد ما ، وقي   و سوط يف جوفه سيف دقيق 
 ليبد  ال اح  على وسطه ليغ ال به الناس. [ ا ر.
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ح فوقع بني رجليها طف  فلطخت ما  ناك ابلدم. فلما أصب ،واحكأ عليها ف  لها بطنها
نشد هللا رجاًل ا»فجمع الناس ف ال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -كر ذلك للنيب ذُ 

حىت قعد  ،قال: ف ام احعمى ي خطى الناس و و ي ولول «يل عليه حق إال قام ما فعل فعل
  ،أان صاحبها ،ف ال: اي رسول هللا - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -بني يدي النيب 

ها ابنان مث  ول من ،وأزجر ا فال حنروجر ،فأهنا ا فال حن هي ،كانت حب مك وح ع فيك
 ،فأخذت املغول ،وح ع فيك ،جعلت حب مك ،وكانت يب رفي   فلما كان البارح  ،اللؤلؤحني

 عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -  ال النيبف ،فوضع ه يف بطنها واحكأت عليها حىت ق ل ها
 .«مال اشهدوا من دمها هدر»: -

 وأخرجه النسائي.  ،رجاله رجال ال  يح ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.4081كما يف "ص يح النسائي"   ، يح اإلسناداحلبا : صوقال البيص 

ب معين ر »يدعو:  -ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -قال: كان النيب  وعنه  -532
سر هداي ومهدين وي ،عليَّ  يل وال متكر وامكر ،عليِّ  وال تنصر وانصرين ،وال تعن عليِّ 

لك  ،باً لك راه ،لك ذاكراً  ،اللهم اجعلين لك شاكرا ،وانصرين على من بغى عليَّ  ،إيلَّ 
وثبت  ،دعويت واجب ،واغسل حوبيت ،رب تربل توبيت ،إليك خمبتًا مو منيباً  ،ِمْطواعاً 
 .«سلل سخيمة قليباو  ،وسدد لساين ،واهد قليب ،حجيت

وقررررررد  ،إال طليررررررق بررررررن قرررررريس ، رررررر يحرجالرررررره رجررررررال ال ، يحصرررررر وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 وابن أيب شيب .  ،والبخاري يف "احدب املفرد" ،وأمحد ،ابن ماجهو  ،الرتمذي وأخرجه ،والنسائي ،وث ه أبو زرع 

[. قلرررررررت: ومعرررررررر: قولررررررره وغسرررررررر  3103كمررررررررا يف "صررررررر يح ابرررررررن ماجرررررررره"   ، يحا : صررررررراحلبرررررررروقرررررررال البررررررريص 
أو السرررررواد  ،معنرررررا : احل رررررد يف الرررررنفس «اس     لل س     خيمة قل     يب»وقولررررره:  ،كمرررررا يف "النهايررررر "  ،حررررروبيت أي: إمثررررري

 كما يف "خم ار ال  ا ".  ،يف ال لب

ن أ لدو هلا  ف جع  على نفسها إن عاش قال: كانت املرأة حكون م الات   وعنه -533
فأنول  ،ند  أبناءان ف الوا: ال ،كان فيهم من أبناء احن ار  ،فلما ُأْجل ي ْت بنو النضري ،هُتوّ د 
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يِن َقْد تَ َبنيََّ الرُّْشُد ِمْن اْلَغيِِّ ﴿: -عو وج   –هللا   .(1)﴾اَل ِإْكَراَه يف الدِِّ
تُ وقرررررررال:  ،روا  أبرررررررو داود ْ رررررررال  علرررررررى  ،صررررررر يح ا حرررررررديثالررررررريت ال يعررررررري  هلرررررررا ولرررررررد. وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذ اْلم 

 شرط البيخني. 
 [.2682كما يف "ص يح أيب داود"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

هم مذقت الل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -534
 .«فأذق آخرهم نواالً  ،مول قريش نكاالً 
  على شرط البيخني. ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  الرتمذي

ن      واالً  قلررررررت: ومعرررررر:   [.3908كمررررررا يف "صرررررر يح الرتمررررررذي"   ،حسررررررن صرررررر يح قررررررال البرررررريص احلبررررررا : و 
 [ أي: ابسط عليهم الدنيا واملال. 

غض ال يب»قال ل:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -535
 .«صار محد يؤمن ابهلل واليوم اآلخرناأل

وأخرجرررررره النسرررررررائي يف  ،صرررررر يح شرررررريخنا:  ررررررذا حرررررررديثحسررررررن. وقرررررررال  وقررررررال:  رررررررذا حررررررديث ،روا  الرتمررررررذي
 .  ،وابن أيب شيب  ،"فضائ  ال  اب "

 [ يف املناقب.3906كما يف "ص يح الرتمذي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 
 :بغضه هللا مو إال م ،ال يبغض األنصار رجل يؤمن ابهلل ورسوله»وأخرجه أمحد بلفظ

 .«ورسوله
  ذا حديث ص يح. وقال شيخنا:

الة اخلوف ص -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: صلى رسول هللا نه وع -536
 ،لعدوصف موازي ا ،ف ف الناس خلفه صفني –أر  بي سليم  أر  من  –بذي قرد 

و ؤالء  ،مث نكص  ؤالء إىل م اف  ؤالء ،ف لى ابل ف الذي يليه ركع  ،وصف خلفه
 ف لى هبم ركع  أخرى. ،إىل م اف  ؤالء

وأخرجرررررررره  ،وأصررررررررله يف البخرررررررراري ،علررررررررى شرررررررررط مسررررررررلم ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أمحررررررررد
 النسائي. 

                                         
 .256سورة الب رة، اآلي :  سورة  (1)
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 [.1[ يف صالة اخلوف ابب 1532كما يف "ص يح النسائي"   ، يحاحلبا : صوقال البيص 

 ،ر البغيمهعن صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: هنى رسول هللا  وعنه  -537
 ومثن اخلمر. ،ومثن الكلب
مثررررررررن صررررررررلى هللا عليرررررررره وعلررررررررى آلرررررررره وسررررررررلم عررررررررن  -قررررررررال: هنررررررررى رسررررررررول هللا  ايرررررررر : عررررررررن ابررررررررن عبرررررررراس ويف رو 

 وإن جاء يطلب مثن الكلب فأمأل كفه حرااب. ،الكلب
إال قررررررريس  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،وأبرررررررو داود ،روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد
  بن حبرت وقد وث ه أبو زرع .

 [.1303كما يف "ال  ي  "   رجاله ث ات. ،ناد  ص يحإس وقال البيص احلبا :

اءت ي لي فج -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب  ه وعن -538
 .(2)  بينها عبد املطلب حىت أخذات بركب يه ففر جاري ان من بي 

 ،وقرررررررد أخرجررررررره أبرررررررو داود ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد
 كما يف "حتف  احشراف".   ،سائيوالن

 [.753كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

وما  قط ق -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: ما قاح  رسول هللا  وعنه  -539
 إالب دعا م.

وأخرجرررررره أبررررررو يعلررررررى. وقررررررال البرررررريص  ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أمحررررررد
 [.2641[ حتت رقم:  294/ 6كما يف "ال  يح"  ج   على شرط البيخني. ،إسناد  ص يح  :احلبا

ودرعه  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قب  النيب  وعن ابن عباس  -540
 مر ون  عند رج  يهودي على ثالثني صاعا  من شعري أخذ ا رزقا لعياله.

 ،أخرجررررررره النسرررررررائي والرتمرررررررذيو  ،ط البخررررررراريعلرررررررى شرررررررر  ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أمحرررررررد
 وقال الرتمذي: حسن ص يح. وابن ماجه بن و  

[ حتررررررررررررت رقررررررررررررم: 231/ 5كمررررررررررررا يف "اإلرواء" ج   ، ررررررررررررو علررررررررررررى شرررررررررررررط البخرررررررررررراري وقررررررررررررال البرررررررررررريص احلبررررررررررررا :
 1393.] 
  وعنه  ال فت إىل أحد ف ال:  -صررررررررررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررررررررررلم  -أن النيب
يل هللا منفره يف س       ب اً س       رين من محداً حيول آلل حممد ذهبما ي ،والذي نفس حممد بيده»

                                         
 قال شيخنا:   أي: حجو وفرق، كما يف "النهاي " [.  (2)
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. فمررات ومررا حرك «دمه  ا ل  دين إن ك  انع  مموت يوم مموت مدع من  ه دين  ارين إال دين  ارين م
وحرك درعه مر ون  عند يهودي على ثالثني صررررررررررررراعا من  ،دينارا  وال درمها وال عبدا  وال وليدة

 شعري.
إال  رررررررالل برررررررن خبررررررراب وقرررررررد  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أمحرررررررد

 وث ه أمحد وابن معني وغريمها. 
 [.920كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"   ،حسن وقال البيص احلبا :

على آله صلى هللا عليه و  -وعن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعا  إىل النيب  -541
 ،ا يعطي ولدهلد فيماع فيها إال الو ال حيل لرجل من يعطي العطية فريج»أنه قال:  -وسلم 

 كمثل الكلب مكل حىت إذا شبع قا  مث رجع يف  ،ومثل الذي يعطي العطية فريجع فيها
 .«قيئه

 بعضه يف ال  ي ني.  وحديث ابن عباس  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد
 [.1624[ و"اإلرواء" 2406كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

سول هللا فجذب ر  ،ال بح ف ام رج  ي لي الركع ني صالة قال: أقيمت وعنه -542
 .«متصلي الصبح مربعاً »بثوبه ف ال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

 وأخرجه أبو يعلى.  ،على شرط مسلم ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد
[ وفيرررررررره أن 2460لررررررررى صرررررررر يح ابررررررررن حبرررررررران" كمررررررررا يف حعلي رررررررره ع  ،وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : حسررررررررن صرررررررر يح

 الذي صلى ابن عباس.

قال: قالت قري  ليهود: أعطوان شيئا  نسأل عنه  ذا الرج . ف ال:  وعنه  -543
ِح ُقْل الرُّوُح َوَيْسأَُلوَنَك َعْن الرُّو ﴿فأنول هللا حعاىل:  ،سلو  عن الرو . فسألو  عن الرو 

ن أوحينا ال وراة وم ،قالوا: أوحينا علما كبريا   (1)﴾اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل ِمْن َمْمِر َريِّ َوَما ُموتِيُتْم ِمْن 
ِلَماِت َريِّ لََنِفَد ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلكَ ﴿ف د أويت خريا  كبريا . فأنولت:  ،أويت ال وراة
 إىل آخر اآلي . (1)﴾اْلَبْحرُ 

                                         
 .85اإلسراء، اآلي :سورة   (1)

 .109سورة الكهف، اآلي :   (1)
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 ،وأبرررررررو يعلررررررررى ،وروا  أمحرررررررد ،لرررررررى شررررررررط البخرررررررراريع ،صرررررررر يح وقرررررررال شرررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  الرتمرررررررذي
 ومل  رجا .  ،واحلاكم وقال: ص يح اإلسناد
 [.3140كما يف "ص يح الرتمذي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  وعن ابن عباس  -544
 لبعري.ان أكثر خبو م خبو اوك ،وأ له ال جيدون عباء ،يبيت الليال امل  ابع  طاواي

 حسن.  وقال: حسن ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  الرتمذي
 [.2119[ و"ال  ي  " 4771كما يف "ص يح اجلامع"   ،حسن وقال البيص احلبا :

نثروا است»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -545
 .«مرتني ابلغتني مو ثالث

  وابن ماجه. ،يف "الكربى" وأخرجه النسائي ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،داود روا  أبو
 [.141كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

هللا  من يرد»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -546
 .«به خرياً يفره يف الدين

 ،علررررررررى شرررررررررط البرررررررريخني ،صرررررررر يح قررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديثوقررررررررال: حسررررررررن صرررررررر يح. و  ،روا  الرتمررررررررذي
 والدارمي.  ،وأخرجه أمحد

 [.1194كما يف "ال  ي  "   ، و على شرط البيخني وقال البيص احلبا :

عز وجل  –إن هللا »قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -547
 .«ال ينظر إىل مسبل اإلزار –

 وأخرجه ابن أيب شيب .  ،وال يضر ،وروي موقوفا ،ص يح :  ذا حديثوقال شيخنا ،روا  النسائي
كمررررررررررررررررا يف   ،علررررررررررررررررى شرررررررررررررررررط البرررررررررررررررريخني ،سررررررررررررررررند النسررررررررررررررررائي: صرررررررررررررررر يح عررررررررررررررررنوقررررررررررررررررال البرررررررررررررررريص احلبررررررررررررررررا  

 [.1656"ال  ي  " 

َممْتَْمُت اْليَ ْومَ َمْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم وَ ﴿وعن عمار بن أيب عمار قال: قرأ ابن عباس:  -548
ْساَلَم ِديًناَعَلْيُكْم نِْعَميِت  ن ا ذ        أُْنو ل تْ  ل وْ  فر   ال   ير ُهود يٌّ  و ع ْند  ُ  (1)﴾ َوَرِضيُت َلُكْم اإْلِ  ع ل يرْ

ختب ْذان   ا. ير ْوم ه ا ال  : اْبنُ  ق ال   ع يد  ع ر ف   . و ير ْوم   ،مُجْع     ير ْوم   يف   ،يد  ع   ير ْوم   يف   نر و ل تْ  ف إ هنب ا ع بباس 

                                         
 . 3سورة املائدة، اآلي :  (1)
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ا :وقال ،روا  الرتمذي .  اْبن   ح د يث   م نْ  غ ر يبٌ  ح س نٌ  ح د يثٌ    ذ   ع بباس 
 [ حفسري املائدة.3044" لرتمذيكما يف "ص يح ا  ،ص يح اإلسناد وقال البيص احلبا :

 ،لبسهاختذ خامتا ف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -549
 مث أل ا . «كم نظرةمنذ اليوم إليه نظرة وإلي ،شغلين هذا عنكم»قال: 

وقرررررررد  ،إال شررررررريص النسرررررررائي ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  النسرررررررائي
 وث ه. 

 [.1192كما يف "ال  ي  "   ،على شرط البيخني ،إسناد  ص يح وقال البيص احلبا :

مرت شاة ف ،كان ي لي  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -550
 حىت ألوق بطنه ابل بل . ،يه فساعا ا إىل ال بل بني يد

 ومل  رجا .  ،على شرط البخاري ،وقال:  ذا حديث ص يح ،روا  احلاكم
[. قلررررررت: وروا  أبررررررو 2365كمررررررا يف حعلي رررررره علررررررى "صرررررر يح ابررررررن حبرررررران"   ،صرررررر يح وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :

 [.709داود بن و   

ليه باس فأات  رج  ميت إوعن إس اق بن سعيد عن أبيه قال: كنت عند ابن ع -551
اعرفوا »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ف ال ابن عباس: قال رسول هللا ،برحم بعيدة

عد َلا وال ب ،ن كانت قريبةإو  ،فإنه ال قرب لرحم إذا قطعت ،منسابكم تصلوا مرحامكم
 .«إذا وصلت وإن كانت بعيدة

رجررررررررره واحرررررررررد منهمرررررررررا. وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا ومل   ،علرررررررررى شررررررررررط البخررررررررراري ،وقرررررررررال: صررررررررر يح ،روا  احلررررررررراكم
وأخرجرررررره  ،وأخرجرررررره أبررررررو داود الطيالسرررررري ،و ررررررو علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،ولرررررريس علررررررى شرررررررط البخرررررراري ،صرررررر يح حررررررديث

 البخاري يف "احدب املفرد" موقوفا . قال شيخنا: فالظا ر أن احلديث روي عن ابن عباس على الوجهني. 
كمرررررا يف   ،وأقرررررول إمنرررررا  رررررو علرررررى شررررررط مسرررررلم :بررررريخنيعلرررررى شررررررط ال وقرررررال البررررريص احلبرررررا  بعرررررد قرررررول احلررررراكم

 [.277"ال  ي  " 

ماين »قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعن ابن عباس  -552
 .«فرال: الشهر تسع وعشرون يوماً  –عليه السالم  –جَبيل 

مرررررررا يف ك  ،صررررررر يح اإلسرررررررناد حسرررررررن. وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  النسرررررررائي
 [.2133و  2134"ص يح النسائي" 

أول  ،يوم مجع  يف ،وعن عطاء بن أيب راب  قال: صلى بنا ابن الوبري يف يوم عيد -553
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طائف فلما وكان ابن عباس ابل ،ف لينا وحداان   ،مث رحنا إىل اجلمع  فلم  رج إلينا ،اهنار
 ف ال: أصاب السن . ،قدم ذكران ذلك له
 على شرط مسلم.  ،ص يح :  ذا حديثوقال شيخنا ،روا  أبو داود

 [.1071كما يف "ص يح أيب داود" يف اجلمع    ،ص يح وقال البيص احلبا :

لى ص - وقد قال رسول هللا ،قال: عجبت  ن ي  دم البهر وعن ابن عباس  -554
فإن غم  ،وإذا رميتموه فأفطروا ،إذا رميتم اَلالل فصوموا»: -هللا عليه وعلى آله وسلم 

 .«كملوا العدة ثالثنيعليكم فأ
إال حممررررررد بررررررن يويررررررد امل رررررررئ  ،رجالرررررره رجرررررر  ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  النسررررررائي

 . و و ث  
 [.2124كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

ال  سع رج -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعن ابن عباس  -555
جت حج»قال: أخ ل أو قريب ل. قال:  «من شَبمة ؟». قال: ي ول: لبيك عن شربم 

 .«مث حج عن شَبمة ،حج عن نفسك»قال: ال. قال:  «عن نفسك ؟
وأخرجررررررره ابرررررررن ماجررررررره. وقرررررررال  ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أبرررررررو داود

 [.1811كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ال: قال رسول هللاق وعن ابن عباس  -556
 ،فلم يُلق األلواح ،وافتنقومه  منَّ موسى  – تبارك وتعاىل –هللا  مخَب ،ليس املعاين كاملخَب»

 .«رآهم ملراهافلما 
 وروا  أمحد. ، ذا حديث ص يح البوار وقال شيخنا: روا 

 [.6181" ابن حبانكما يف حعلي ه على "  ،ص يح وقال البيص احلبا :

ه وعلى صلى هللا علي -أن عبد الرمحن بن عوف وأص ااب له أحوا النيب  وعنه  -557
ا صران أذل . فلما أمن ،إان كنا يف عو وحنن مبركون ،مبك  ف الوا: اي رسول هللا -آله وسلم 
 ،فكفوال  ال أُمران اب ،فلما حولنا هللا إىل املدين  ،«إين ممرت ابلعفو فال تراتلوا»ف ال: 
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 .(1)﴾لصَّاَلةَ َممَلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل ََلُْم ُكفُّوا َمْيِدَيُكْم َوَمِقيُموا ا﴿: -عو وج   –فأنول هللا 
 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  النسائي

 [.3086كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح اإلسناد :  ذا حديثالبيص احلبا وقال 

ون قوم يك»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -558
 .«ال يرحيون رائحة اجلنة ،كحواصل احلمام  ،خيضبون يف آخر الزمان ابلسواد

 ،وأمحررررررد ،وأخرجرررررره النسررررررائي ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 وأبو يعلى. 

 [.5090كما يف "النسائي"   ، يحص وقال البيص احلبا :

ي عامر رج  من ب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أحى النيب  وعنه  -559
ال له رسول ب الناس. ف فإ  من أط ،امت الذي بني ك فيكار  اخل ،ف ال: اي رسول هللا

خنل . ر إىل فنض قال قال: بلى. «مال مريك آية»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا
 رسول هللاه لف ال  ،حىت قام بني يديه وفجاء ين  ،قال: فدعا  «ادع ذلك العذق»ف ال: 

 آل بي ف ال العامري: اي ،فرجع إىل مكانه «ارجع»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
 ما رأيت كاليوم رجال  أس ر. ،عامر

خرجرررررره الرررررردارمي. قلررررررت: وروا  وأ ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أمحررررررد
 ابن حبان بن و . 

 [.246/ 9[ ج 6489"ص يح ابن حبان" كما يف حعلي ه على   ،ص يح وقال البيص احلبا :

: اّللب   قر ْول   يف   ع بباس   اْبن ع نْ  -560  ق ال   ﴾أْلَْرضِ امل ُغِلَبْت الرُّوُم يف َمْدََن ا﴿ حر ع اىل 
؛ أ ْ  ُ  ي ْظه ر   أ نْ  حيُ بلون   ر ُكون  اْلُمبْ  ك ان    ،و غ ل ب تْ  ُغل ب تْ  ُمْ  الرلوم   ل ىع   ف ار س  ُ مْ  ح  هنب  أ ْ  ُ  و إ ايب
ن   ؛ ع ل ى الرلومُ  ي ْظه ر   أ نْ  حيُ بلون   اْلُمْسل ُمون   و ك ان   ،اْح ْوث  ُمْ ح    ف ار س   ف ذ ك ُرو ُ  ،اْلك   اب   أ ْ  ُ  هنب
:  –و س لبم   ه  ع ل يْ  اّللبُ  ص لبى - اّللب   ل ر ُسول   ب ْكر   وأ بُ  ف ذ ك ر  ُ  ،ب ْكر   ح  يب   ُْم َسيَ ْغِلُبونَ »ف  ال   ،«َمَما ِإهنَّ
ُمْ  ب ْكر   أ بُو ف ذ ك ر  ُ  نر ن ا اْجع  ْ  فر   الُوا: ،هل  ا  ل ن ا ك ان    ه ه ْران   إ نْ ف   ،أ ج ال   و بر يرْن ك   بر يرْ ا ك ذ   و إ نْ  ،و ك ذ 

                                         
 . 77سورة النساء، اآلي :   (1)
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ْرمتُْ  ا  ل ُكمْ  ك ان    ه ه  ا. ك ذ  ن ني   مخ ْس   أ ج ال   ف ج ع     و ك ذ  ُروا ،واي ْظه رُ  فر ل مْ  س  ّ   ذ ل ك   ف ذ ك   - ل لنبيب 
:  –و س لبم   ع ل ْيه   اّللبُ  ص لبى : «َماَل َجَعْلَتُه ِإىَل ُدونَ »فر   ال  . ر ا ُ أُ  ق ال   س ع يد : قال: ق ال   اْلع ْبر 

: ر .اْلع بْ  ُدون   م ا ،و اْلب ْضعُ  ل ك   ق ال   ،بر ْعدُ  الرلومُ  ه ه ر تْ  مُثب  ق ال  :  قر ْولُهُ  ف ذ  امل ُغِلَبْت ﴿حر ع اىل 
:ق   ﴾َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن بَِنْصِر اَّلَِّ ﴿قر ْول ه :  إ ىل   ﴾الرُّومُ  ُمْ  س  ْعتُ  ُسْفي انُ  ال  ُروا أ هنب  ه ه 
ب ْدر . ير ْوم   ع ل ْيه مْ 

: ،يروا  الرتمررررررذ ا وق ررررررال  ررررررذ  ررررررد يثٌ     ررررررنٌ  ح  يحٌ  ح س  علررررررى  ،صرررررر يح غ ر يررررررٌب. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ص رررررر  
 شرط البيخني. 

 [.3193كما يف "ص يح الرتمذي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

ها رمها  مسح برأسه وأذنيه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -561
 وابطنهما.

 حسن.  ن ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديثوقال: حس ،روا  الرتمذي
 [.36كما يف "ص يح الرتمذي"   ،حسن ص يح وقال البيص احلبا :

  إذا عاد املري -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب  وعنه  -562
 ،«مسأل هللا العظيم رب العرش العظيم من يشفيك»مث قال سبع مرات:  ،جلس عند رأسه

 خري عويف من وجعه.فإن كان يف أجله أت
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام البخاري يف "احدب املفرد"

 ،[2083وصرررررررر يح الرتمررررررررذي"  ،[3106 " أيب داود"صرررررررر يح  كمررررررررا يف  ،صرررررررر يح وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :
 ،مل حيض    ر مجل    ه ،م    ن ع    اد مريض    اً »قررررال:  -صررررلى هللا عليرررره وعلررررى آلرررره وسررررلم  -لكررررن عنرررردمها أن النرررريب 

 .«: عنده سبع مرار: مسأل هللا العظيم...فرال

س علماً من اقتب»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال النيب وعنه  -563
 .«اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ،من النجوم

رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح إال الوليررررررد بررررررن عبررررررد هللا وقررررررد  ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبرررررو داود
 وابن أيب شيب .  ،وأخرجه ابن ماجه وث ه ابن معني.

 [.3905" أيب داود كما يف "ص يح  ،حسنوقال البيص احلبا : 
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سوا من الب»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -564
جيلو  ،م اإلمثدوإن خري مكحالك ،ثيابكم البياض فإهنا من خري ثيابكم وكفنوا فيها مواكم

 .«الشعرالبصر وينبت 
وأخررررررررررج  ،وأخرجررررررررره الرتمرررررررررذي ،علرررررررررى شررررررررررط مسرررررررررلم ،حسرررررررررن وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث ،روا  أبررررررررروداود

 . وأخرج ابن ماجه ما ي علق ابلثياب ،النسائي منه ما ي علق ابإلمثد
 [. 3878كما يف "ص يح أيب داود"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

 –هللا  قال»: -ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -قال: قال رسول هللا  وعنه  -565
 .«: إذا مخذت كرلميت عبدي فصَب واحتسب مل مرض له ثواابً دون اجلنة-عز وجل 

  حسن. وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو يعلى
كمرررررررررررا يف حعلي ررررررررررره علرررررررررررى "صررررررررررر يح ابرررررررررررن   ،وقرررررررررررال البررررررررررريص احلبرررررررررررا : صررررررررررر يح ،قلرررررررررررت: وروا  ابرررررررررررن حبررررررررررران

 [.2919حبان" 

ل يب   اجلْ   أ ْ  ُ  ك ان    ق ال   وعنه  -566  اّللبُ  فر بر ع ث   حر   ذلر ا ْشي اء  أ   و ي رْتُُكون   أ ْشي اء   أي ُْكُلون   ا  
ل هُ  أ ح  ب و   ك   اب هُ   و أ نْرو ل   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ن ب يبهُ  حر ع اىل    ف م ا ح ر ام هُ  و ح ربم   ح ال 
لٌ  فر ُهو   أ ح  ب  ُقْل اَل َمِجُد ِفيَما ﴿ح ال  و   ع ْفوٌ  فر ُهو   ع ْنهُ  س ك ت   و م ا ح ر امٌ  فر ُهو   ح ربم   و م ا ح ال 

ر   إ ىل   ﴾ُموِحَي ِإيَلَّ حُمَرًَّما  اآْلي   . آخ 
 وسند  ص يح.  ،وقال شيخنا:  ذا احثر موقوف ،روا  أبو داود

 [.448/ 2[ ج 3800كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح اإلسناد وقال البيص احلبا :

ن عصلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: هنى رسول هللا  عباس  وعن ابن -567
م ك  وعن حل ،وعن احلباىل أن يوطأن حىت يضعن ما يف بطوهنن ،بيع املغامن حىت ح سم
 .ذي انب من السبا 

  .والدارقطي ،وأخرجه احلاكم ، ذا حديث حسن أخرجه النسائي وقال شيخنا:
 [.4695"ص يح النسائي"   ص يح. كما يف وقال البيص احلبا :

معون َتس»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -568
 .«وُيسمع منكم وُيسمع ِمن َيسمع منكم
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إال عبررررررررد هللا أاب جعفررررررررر  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أبررررررررو داود
 وقد وث ه أمحد وغري .  ،الرازي

و ررررررررررررررررررررررررررو يف  ،[3659كمررررررررررررررررررررررررررا يف "صرررررررررررررررررررررررررر يح أيب داود"   ،لبررررررررررررررررررررررررررا : صرررررررررررررررررررررررررر يحوقررررررررررررررررررررررررررال البرررررررررررررررررررررررررريص اح
 [.1784"ال  ي  " 

 لعوىوا ابلالت ف عاقدوا احلجر يف اج معوا قري  من املأل قال: إن وعنه  -569
 فلم ،واحد رج  قيام إليه قمنا ل د حممدا   رأينا قد لو ،وإساف وانئل  احخرى الثالث  ومناة
 على دخلت حىت بكيح -حعاىل عنها  هللا رضي - اطم ف ابن ه فأقبلت ن  له. حىت نفارقه
 قد لو ،ليكع حعاقدوا قد قري  من املأل  ؤالء ف الت: ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
اي » ال: ف دمك. من ن يبه عرف قد إال رج  منهم فليس ،ف  لوك إليك قاموا ل د رأوك

 وخفضوا اذ  و  ا قالوا: رأو  فلما ،املسجد عليهم دخ  مث ،ف وضأ «بنية مريين وضو اً 
 ي م ومل ،ب را   يهإل يرفعوا فلم ، السهم يف وع روا ،صدور م يف أذقاهنم وس طت ،أب ار م

 قبض  فأخذ ،همرءوس على قام حىت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأقب  ،رج  منهم إليه
 لكذ من منهم رجال   أصاب فما ،هبا ح بهم مث ،«شاهت الوجوه»ف ال:  الرتاب من

 كافرا .  بدر يوم ق   إال ح اة احل ى
 رجاله رجال ال  يح.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

و ررررررررو  ،إاّل أن حيررررررررىي بررررررررن سررررررررليم ،رجررررررررال ال رررررررر يح ،رجالرررررررره ث ررررررررات ،إسررررررررناد  جيررررررررد وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :
واحلمرررررد  ،صررررح احلررررديثو  ،لكنرررره قررررد حوبرررررع مررررن مجررررع فأمنررررا بررررذلك سرررروء حفظرررره كررررالم حفظرررره  فيرررره مررررن جهرررر  ،الطررررائفي

 [.2824كما يف "ال  ي  "   ،هلل

ف ال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن ع ب  بن عامر سأل النيب  وعنه  -570
ى هللا عليه صل - وشكا إليه ضعفها ؟ ف ال النيب ،إن أخ ه نذرت أن متبي إىل البيت

 .«دنةلاركب ولتهد ب ،من هللا غين عن نذر هذه مختك»: -وعلى آله وسلم 
. وقرررررررال البررررررريص علرررررررى شررررررررك البخررررررراري ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،[2134روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد 

 [.3303و  3297و  3296كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح احلبا :

أيحور فيضع حاشي  إزار  من م دمه  على  وعن عكرم  أنه رأى ابن عباس  -571
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صلى هللا  -إلزرة. قال: رأيت رسول هللا ههر قدمه ويرفع من مؤخر . قلت: مل أتحور  ذ  ا
 أيحور ا. -عليه وعلى آله وسلم 

و رررررو  ،إال حممرررررد برررررن أيب حيرررررىي ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،حسرررررن وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو داود
 حسن احلديث. 

 [.4096كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح اإلسناد. وقال البيص احلبا :

 له أن طواشرت  ،خيرب –وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول اف  ح قال: وعنه -572
 أن لىع فأعطنا ا ،منكم ابحر  أعلم حنن خيرب: أ   قال ،وبيضاء صفراء وك  ،احر 
 النخ  مي ر  حني كان  فلما ،ذلك على أعطا م أنه فوعم ن ف. ولنا ،الثمرة ن ف لكم
 ،اخلر  ملدين ا أ   يهيسم الذي و و ،النخ  عليهم ف ور ،رواح  بن هللا عبد إليهم بعث
 ،النخ  ورح أ ل   فأان ف ال: رواح . ابن اي علينا أكثرت قالوا: وكذا. كذا  ذ  يف ف ال:

 أن ينارض قد ،واحر  السماء ح وم وبه ،احلق  ذا قالوا: قُلُت. الذي ن ف وأعطيكم
. ابلذي  خذ   قُلت 

 . ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.3412و  3411و  3410كما يف "ص يح أيب داود"   .ص يح حسن حلبا :وقال البيص ا

قسم  ،ك  قسم»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال النيب وعنه  -573
 .«وك  قسم أدركه اإلسالم فأنه على اإلسالم ،يف اجلا لي  فهو على ما قسم

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.2914كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح لبا :وقال البيص اح

جا ا هللا فن ،فنذرت أن جنا ا هللا أن ح وم شهرا   ،أن امرأة ركبت الب ر وعنه  -574
يه وعلى آله صلى هللا عل -فلم ح م حىت ماحت. فجاءت ابن ها أو أخ ها إىل رسول هللا 

 فأمر ا أن ح وم عنها. -وسلم 
 وأصله يف ال  يح.  ،على شرط البيخني ،ص يح ا حديثوقال شيخنا:  ذ ،روا  أبو داود

 [.3308كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

لنب  هنى عن -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعن ابن عباس  -575
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 اجل اّلل .
 ،الرتمررررررذي جررررررهواحلررررررديث أخر  ،علررررررى شرررررررط البخرررررراري ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود

 . وقال: حديث حسن ص يح. وأخرجه النسائي. وعن البرب من يف الس اء ،جملثم هنى عن اوفيه زايدة: 
 [. 3786كما يف "أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :
[: بفرررررر ح اجلرررررريم وحبررررررديد الررررررالم و رررررري الدابرررررر  الرررررريت 259/ 10يف "عررررررون املعبررررررود" ج قررررررال قلررررررت:   اجلاللرررررر  [ 

وسررررررواء يف اجلاللرررررر  الب ررررررر والغررررررنم واإلبرررررر  وغري ررررررا كالرررررردجاج واحوز وأدعررررررى ابررررررن  ،اجللرررررر  و رررررري البعرررررررة كرررررر  ال ررررررذر مررررررنأت
حررررروم أهنرررررا ال ح رررررع إال علرررررى ذات احربرررررع خاصررررر . ا رررررر. املرررررراد منررررره. و رررررذا إذا ههرررررر يف لبنهرررررا وحلمهرررررا نرررررنت ف  ررررربس حرررررىت 

ثررررر يف الطررررري واحرنررررب وأشرررربا  ذلررررك يررررذ ب النررررنت وحطيررررب. واجملثمرررر  مررررن كرررر  حيرررروان ين ررررب ويرمرررري لي  رررر  إال أهنررررا حك
وجررررثم الطررررائر جثومررررا و ررررو مبنرررررول  الررررربوك لببرررر . ا ررررر. مررررن "النهايرررر " البررررن  ، ررررا جيررررثم يف احر  أي يلومهررررا ويل ررررق هبررررا

 احثري.

ألمم حنن آخر ا»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنب النيب  وعنه  -576
 .«بيها ؟ فنحن اآلخرون األولونيرال: مين األمة األمية ون ،ومول من حياسب

رجالررررررررره رجرررررررررال  ،صررررررررر يح وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث ،-رمحررررررررره هللا  –روا  أبرررررررررو عبرررررررررد هللا ابرررررررررن ماجررررررررره 
 . ال  يح

 [.396/ 3[ ج 3482كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 ال ف ،أن رجال أضجع شاة يريد أن يذحبها و و حيد شفرحه وعن ابن عباس  -577
ت ددمتريد من متيتها موات ؟ هالِّ ح»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - النيب له

 .«ها ؟عشفرتك قبل من تضج
 ومل  رجا .  ،على شرط البخاري ،وقال: ص يح ،روا  احلاكم

 [.1/32[ ج 24كما يف "ال  ي  "   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -قال: كنا مع رسول هللا  عن ابن عباس  -578
 يف سفر ف ضر الن ر فأشركنا يف البعري عن عبرة والب رة عن سبع .

 رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن.  وقرررررررال: ،وأخرجررررررره الرتمرررررررذي ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  النسرررررررائي
 . وأخرجه ابن ماجه

 [.4404كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -بعثي أيب إىل النيب  قال: وعن ابن عباس  -579
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 دهلا له.: أي يبوزاد ،قال ابن عباس حنو  ويف رواي يف إب  أعطا ا إاي  من ال دق .  -
 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.1653كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: كان لنع  النيب  د هللا بن العباس وعن عب -580
 مث: شراكهما. (1)قباالن  -وسلم 

د و ررررررو مررررررإال علررررري بررررررن حم ،رجالررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  ابرررررن ماجرررررر 
 و و ث  .  ،الطنافسي

 [.2927كما يف "ص يح بن ماجه"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 جذ  كان  طب إىل  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  نه وع -581
سكن. فلما اختذ املنرب وحتول إليه حّن عليه اجلذ  فأات  فأح ضنه ف ،نربقب  أن ي خذ امل

 .«ولو مل محتضنه حلن إىل يوم الريامة»قال: 
مثلرررررره. وقررررررال شرررررريخنا:  -سررررررلم صررررررلى هللا عليرررررره وعلررررررى آلرررررره و  -وروا  أيضررررررا عررررررن أنررررررس عررررررن النرررررريب  ،روا  أمحررررررد

 على شرط مسلم.  ،ص يح  ذا حديث
 [.5176كما يف "ص يح اجلامع"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

: ع بباس   اْبن   ع نْ  -582 ل  ك ان    ق ال   ف ج اء   ُي  لّ ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -  النبيب 
: ج ْه    أ بُو ا ع نْ  أ هْن ك   أ مل ْ  فر   ال  ا ع نْ  أ هْن ك   مل ْ أ   ،  ذ  ا ؟ نْ ع   أ هْن ك   أ مل ْ  ،  ذ  ل  ف اْن  ر ف     ذ   النبيب 
: أ بُو فر   ال   ،فر و بر ر  ُ  ،–و س لبم   ع ل ْيه   اّللبُ  ص لبى - د   هب  ا م ا  ر ْعل مُ ل   إ نبك   ج ْه   . أ ْكثر رُ  ان   نْرو ل  ف أ   م يّ 

 :ُ : اْبنُ  فر   ال   (2)﴾لزَّاَبنَِيةَ َسَنْدُع ا .فَ ْلَيْدُع ََّنِديَهُ ﴿اّللب د   د ع ا ل وْ  فر و اّللب   ع بباس  ْحهُ  ي هُ ان  ن ي  ُ  ح  خ ذ   ز اب 
اّللب .

: ،روا  الرتمررررررذي ا وق ررررررال  ررررررذ  ررررررد يثٌ     ررررررنٌ  ح  يٌح. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث غ ر يرررررربٌ  ح س  علررررررى  ،صرررررر يح ص رررررر  
 شرط البخاري. 

 [.3349"ص يح الرتمذي" كما يف   ،ص يح اإلسناد وقال البيص احلبا :

                                         
 .رقبال النع ، كك اب زمام: بني احصبع الوسطى واليت حليها. ا  يف ال عليق على ابن ماجه:  (1)

 .18-17سورة العلق، اآلي :  (2)
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باع ال ي»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال رسول هللا قال: وعنه  -583
 .«التمر حىت يطعم
 ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني. ويطعررررررم بكسررررررر العررررررني وف  هررررررا ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أمحررررررد

 -حبرررررران بلفررررررظ: هنررررررى رسررررررول هللا وابلفرررررر ح أي: يؤكرررررر . قلررررررت: وروا  ابررررررن  ،فبالكسررررررر أي: ي ررررررري مثررررررر  صرررررراحلا لألكرررررر 
كمرررررا يف حعلي ررررره علرررررى   ،صررررر يح . وقرررررال البررررريص احلبرررررا :بيرررررع الثمرررررر حرررررىت يطعرررررمعرررررن صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى آلررررره وسرررررلم 

 [.4967"ص يح ابن حبان" 

اي »ل: ف ا –وسلم  عليه هللا صلى - هللا رسول خطبنا قال:  عباس ابن عن -584
 رسول اي امع ك   أيف ف ال: ،حابس بن قر اح ف ام قال: ،«ميها الناس كتب عليكم احلج

 ،ن تعملوا ِباومل تستطيعوا مم ،ولو وجبت مل تعملوا ِبا ،لو قلتها لوجبت»ف ال:  هللا ؟
 .«احلج مرة فمن زاد فهو تطوع

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،روا  أمحد
 حلج.يف أول ابب ا ،[2619النسائي" كما يف "ص يح   ،ص يح وقال البيص احلبا :

وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله - قال: قر لبت اإلب  على عهد رسول هللا وعنه  -585
 فأمر م أن ين روا الب ر. ،-

إال أاب حاضررررررررر و ررررررررو  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  ابررررررررن ماجرررررررره
 وأبو يعلى.  ،وروا  عبد بن محيد يف "املن خب" ،عثمان بن وقد أبو زرع 

 [.84/ 3[ ج 3193كما يف "ص يح ابن ماجه"   .ص يح البيص احلبا :وقال 

 برجم -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا رسول أمر قال: عباس ابن عن -586
 ،احب هص على قام احلجارة مس اليهودي وجد فلما ،مسجد  ابب عند واليهودي  اليهودي
 لرسوله -وج   وع - هللا صنع  ا فكان مجيعا. ق ال حىت ،احلجارة مس ي يها عليها ف :
 منهما. الوان حت يق يف

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد
لرررررريس   ررررررال البرررررريص احلبررررررا :ف. علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،اكم وقررررررال: صرررررر يحأخرجرررررره احلرررررر وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :

 [.94/ 5[ ج 1253رواء" حتت رقم:  كما يف "اإل  على شرط مسلم. فأقر  على ال   يح

 غرال. عراة اةحف حتبرون قال: – وسلم عليه هللا صلى - النيب عن عباس ابن عن -587
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م يومئذ لكل امرئ منه ،اي فالنة»قال:  بع  ؟ عورة بعضنا يرى أو أيب ر امرأة ف الت:
.«شأن يغنيه

عبررررررراس.  ابررررررن عرررررررن وجرررررره غررررررري مرررررررن روي وقررررررد ،صرررررر يح حسرررررررن حررررررديث  ررررررذا وقرررررررال: ،روا  اإلمررررررام الرتمررررررذي
 حسن.  يثوقال شيخنا:  ذا حد

 [ يف حفسري سورة  عبس[.3332كما يف "ص يح الرتمذي"   .ص يح حسن وقال البيص احلبا :

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا رسول معهم مبى قال: عباس  ابن عن -588
 ،«عنهماللهم م»وقال:  ،«انطلروا على اسم هللا»وقال:  ،وجههم مث ،الغرقد ب يع إىل -

 احشرف. بن كعب  إىل جههمو  الذين النفر يعي
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد

 [.1191كما يف "اإلرواء"   ،حسن وقال البيص احلبا :

 جعا.ار  ي ول: ،ي لومها ورج  ،رجالن ف بعه ،خرج رجال   أن  عباس ابن عن -589
 أحيت فإذا ،امرددهت حىت هبما أزل مل وإ  ،شيطاانن  ذين إن له: ف ال قال: ،فرجعا قال:
  ولو ،صدقاحنا عمج يف أان وأعلمه ،السالم فأقرئه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - النيب

لى آله وسلم صلى هللا عليه وع - هللا رسول فنهى قال: إليه. هبا حرسلنا له ح لح كانت
 اخللوة. عن ذلك عند -

إال شرررررريص اإلمررررررام أمحررررررد  ،ال رررررر يح الرجرررررررجالرررررره  ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد
ولكنررررره قرررررد اتبعررررره زكرررررراي برررررن عررررردي عنرررررد امحرررررد. وروا   ،ومل يوث ررررره مع ررررررب ،وقرررررد روى عنررررره مجاعررررر  ،عبرررررد اجلبرررررار برررررن حممرررررد

 على شرط البخاري ومل  رجا . وأخرجه أبو يعلى والبوار.  ،وقال: ص يح اإلسناد ،احلاكم
 [.338/ 6[ ج 2658كما يف "ال  ي  "   ،ووافق البيص احلبا  احلاكم على ح  ي ه احلديث

ملا كان »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا رسول قال قال: عباس ابن عن -590
د معتزال فرع ،وعرفت من الناس مكذي ،ليلة مسري ي ومصبحت ِبكة فظعت أبمري

     هوئ:كاملس   له ف ال ،إليه جلس حىت فجاء ،جه  أبو ،هللا عدو فمر قال: ،«حزينا
 و  ما ال:ق «نعم»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا رسول ف ال شيء ؟ من كان

 أصب ت مث قال: «إىل بيت املردس» قال: أين ؟ إىل قال: «إنه مسري ي الليلة»قال:  ؟
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 قومه دعا إذا ،احلديث جي د  أن خماف  ،يكذبه أنه ير فلم قال: «نعم»قال:  ههرانينا ؟ بني
ى هللا عليه صل - هللا رسول ف ال حدث ي. ما حتدثهم قومك دعوت إن رأيتأ قال: ،إليه

 إليه فان فضت لؤي. قال: بن كعب  بي معبر  يا ف ال: «نعم»: -وعلى آله وسلم 
 - هللا رسول ف ال حدث ي. مبا قومك حدث قال: ،إليهما جلسوا حىت وجاءوا اجملالس

إىل بيت »لت: ق أين ؟ إىل قالوا: «ي الليلةإين مسري »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
 بني منو  م فق بني فمن قال: «نعم» قال: ههرانينا. بني أصب ت مث قالوا: «املردس
 املسجد ؟ نال حنعت أن حس طيع و   قالوا: زعم. للكذب م عجبا رأسه على يد  واضع
هللا عليه  صلى - هللا رسول ف ال ،املسجد ورأى ،البلد ذلك إىل سافر قد من ال وم ويف

قال:  «فذهبت منعت فما زلت منعت حىت التبس علي بعض النعت»: -وعلى آله وسلم 
 قال: «فجي  ابملسجد ومَّن منظر حىت وضع دون دار عرال مو عريل فنعته ومَّن منظر إليه»
 أصاب. ل د فوهللا النعت أما ال وم ف ال قال: «وكان مع هذا نعت مل محفظه»

وأبرررررررو  ،وأخرجررررررره البررررررروار ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد
 والنسائي يف "ال فسري".  ،بكر بن أيب شيب 

كمررررررا يف   ،قررررررال السرررررريوطي يف "الرررررردر املنثررررررور" كمررررررا يف  ،فالسررررررند صرررررر يح بعررررررد خترجيرررررره: وقررررررال البرررررريص احلبررررررا 
 [.3021"ال  ي  " 

 ال»قال:  -ى آله وسلم صلى هللا عليه وعل -أن النيب  وعن ابن عباس  -591
 ،ْعل ِبنخريهدهده اجلُ يملا  ،فو الذي بنفسي بيده ،تفخروا ِبابئكم الذين ماتوا يف اجلاهلية
 .«خري من آابئكم الذين ماتوا يف اجلاهلية

 . رجاله رجال ال  يح ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد
قلررررررررت: ومعرررررررر:  [.5745لررررررررى "صررررررر يح ابررررررررن حبررررررران" كمرررررررا يف حعلي رررررررره ع  ،صرررررررر يح وقرررررررال البرررررررريص احلبرررررررا :

 اجلُْع :  ي داب  أتخذ العذرة مبنخريها.

قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: إن رسول هللا  وعن ابن عباس  -592
 .«الناس ممجعنيو  واملالئكة فعليه لعنة هللا ،مو توىل غري مواليه ،من ادعى إىل غري مبيه»
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وأخرجررررره أبرررررو  يعلرررررى وابررررررن أيب  ،علرررررى شررررررط مسررررررلم ،حسرررررن يخنا:  ررررررذا حرررررديثوقرررررال شررررر ،روا  اإلمرررررام أمحرررررد
 شيب . 

كمرررررررررا يف حعلي ررررررررره علرررررررررى "صررررررررر يح ابرررررررررن   صررررررررر يح. وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا : ،قلرررررررررت: وأخرجررررررررره ابرررررررررن حبررررررررران
 [.4300حبان" 

 حرم إن هللا»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  وعنه  -593
 .«كل مسكر حرام»وقال:  ،«عليكم اخلمر امليسر والكوبة

وأمررررررا الكوبرررررر  ففرررررري "النهايرررررر " البررررررن احثررررررري  رررررري:  ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد
 ارة والبيا . ا ر. وقي  الرببط. ومنه حديث على أمران بكسر الكوب  والكنّ   ،النرد وقي  الطب 

[ و رررررررررو يف "صررررررررر يح 4503ة" كمرررررررررا يف حعلي ررررررررره علررررررررى "املبررررررررركا  سررررررررند  صررررررررر يح. وقررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا :
 [.1744اجلامع" 

مروا وأص ابه اع  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -594
 .فرملوا ابلبيت وجعلوا أردي هم حتت آابطهم وقد قذفو ا على عواح هم اليسرى ،من اجلعران 

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [. 1884كما يف "ص يح أيب داود"   ح.ص ي وقال البيص احلبا :

  اع مرواابه وأصرر  –صررلى هللا عليه وعلى آله وسررلم  -له: أن رسررول هللا  ويف رواي 
 رملوا ابلبيت ثالث ومبوا أربعا. من اجلعران 

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا ا أبو داود
 [.1890ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

عفاء ي دم ض -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  وعنه  -595
 وأيمر م يعي ال يرمون اجلمرة حىت حطلع البمس. ،أ له بغلس

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.546/ 1[ ج 1941كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا رسول خلف كنت  قال: عباس ابن عن -596
 ،اهكاحفظ هللا جتده جت ،اي غالم إين معلمك كلمات: احفظ هللا حيفظك» ف ال: يوما

ى من واعلم من األمة لو اجتمعت عل ،وإذا استعنت فاستعن ابهلل ،إذا سألت فاسأل هللا
ى من يضروك اجتمعوا عل إن ولو ،إال بشي  قد كتبه هللا لك ،ينفعوك بشي  مل ينفعوك
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.«ح وجفت الص ،رفعت األقالم ،مل يضروك إال بشي  قد كتبه هللا عليك ،بشي 
 ص يح لغري .  ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن حديث  ذا وقال: ،روا  الرتمذي

[ ويف حعلي رررررررره علررررررررى "السررررررررن " 5302كمررررررررا يف حعلي رررررررره علررررررررى "املبرررررررركاة"   صرررررررر يح. وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :
 [ وغري .316 عاصم البن أيب

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعن ابن عباس  -597
 .«ليس على النسا  احللق إمنا على النسا  الترصري»

 وأخرجه الدارمي.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 .[1985و  1984كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

  التف ،احلج – وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أراد قال:  عباس ابن عن -598
ججي لووجها: امرأة  مجلك ؟ ىعل -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا رسول مع أح 
جلك   ما عندي ما ف ال:  بيسح ذاك قال: فالن ؟ مجلك على أحجي ف الت: عليه. ُأح 

 امرأيت إن  ال:ف –وسلم  عليه هللا صلى -هللا  رسول فأحى .-وج   عو - هللا سبي  يف
 - هللا لرسو  مع أحجي قالت: ،معك احلج سأل ي وإهنا ،هللا ورمح  السالم عليك ح رأ

 حججيأ ف الت: عليه. أحجك ما عندي ما ف لت: ؟ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
  ،ها عليهإنك لو محججت مما»ف ال:  هللا. سبي  يف حبيس ذاك ف لت: فالن. مجلك على

 هللا لرسو   الف؟  معك حج  يعدل ما أسألك: أن أمرحي وإهنا أما ،«كان يف سبيل هللا
مخَبها مهنا تعدل و  ،مقرئها السالم ورمحة هللا وبركاته»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

 رمضان. يف عمرة يعي «حجة معي
وقرررررررد أخررررررررج البخررررررراري ومسرررررررلم بعضررررررره. وقرررررررال البررررررريص  ،حسرررررررن روا  أبرررررررو داود وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث

 .[1990كما يف "ص يح أيب داود"   حسن ص يح. احلبا :

على آله صلى هللا عليه و  - قال: ملا حووج عليٌّ فاطم  قال له رسول هللا وعنه  -599
 .«مين درعك احلطمية ؟»قال: ما عندي شيء. قال:  «معطها شيئاً ؟»: -وسلم 

إال  ،رجالررررررررررره رجرررررررررررال ال ررررررررررر يح ،صررررررررررر يح وقرررررررررررال شررررررررررريخنا:  رررررررررررذا حرررررررررررديث ،-هللا رمحررررررررررره  –روا  أبرررررررررررو داود 
 وأخرجه النسائي.  ،وقد وث ه ابن معني وغري  ،إس اق بن إساعي  الطال ا 
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 [.2125كما يف "ص يح أيب داود"   حسن ص يح. وقال البيص احلبا :

لِيَنٍة َمْو تَ رَْكُتُموَها قَائَِمًة  ْعُتْم ِمنْ َما َقطَ ﴿ - و ج  ب  ع وب  - اّللب   قر ْول   يف   ع بباس   اْبن   ع نْ  -600
:ق   ﴾َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِرنيَ ﴿ ،النبْخل  ُ  اللّ ين ُ : ق ال   ﴾َعَلى ُمُصوَِلَا  ،ُحُ وهن  مْ  م نْ  اْس ر نرْو لُوُ مْ  ال 

: ُروا ق ال   و حر ر ْكن ا ،بر ْعض ا ق ط ْعن ا دْ ق   اْلُمْسل ُمون : فر   ال   ،ُصُدور   مْ  يف   ف   كب  النبْخ    ب   ْطع   و أُم 
ا ل ن ا  ْ     -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - اّللب   ر ُسول   فر ل ن ْسأ ل نب  ،بر ْعض ا  م نْ  ق ط ْعن ا ف يم 
ن ا و    ْ  ،أ ْجر   : اّللبُ  ف أ نْرو ل   و ْزر  ؟ م نْ  حر ر ْكن ا ف يم ا ع ل يرْ َمْو تَ رَْكُتُموَها َما َقَطْعُتْم ِمْن لِيَنٍة ﴿ حر ع اىل 

اآْلي   . ﴾قَائَِمًة َعَلى ُمُصوَِلَا

ا ،روا  الرتمرررررررررذي ررررررررررذ  رررررررررد يثٌ  وقرررررررررال:    رررررررررنٌ  ح  وقرررررررررال شرررررررررريخنا:  ،غ ر يررررررررررٌب. وذكرررررررررر أن بعضرررررررررهم روا  مرسررررررررررال   ح س 
 احلديث امل    أرجح. 

 [.346/ 3[ ج 3303كما يف "ص يح الرتمذي"   ص يح اإلسناد. وقال البيص احلبا :

اخليل  لمن»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ال رسول هللاقال: ق وعنه  -601
 .«يف شررها

إال عيسرررررررى برررررررن علررررررري وقرررررررد  ،رجالرررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،حسرررررررن وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 وأخرجه الرتمذي.  ،قال ابن معني: مل يكن به أبس
 [.2545كما يف "ص يح أيب داود"   حسن. وقال البيص احلبا :

عوا بني اب»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -602
 .«فإهنما ينفيان الفرر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد ،احلج والعمرة

رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح إال أاب داود سررررررررليمان بررررررررن  ،حسررررررررن وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  النسررررررررائي
 . حلافظسيف احلرا  وقد ل ب يف هتذيب ال هذيب اب

 [.1200كما يف "ال  ي  "   ،على شرط مسلم إسناد  ص يح. وقال البيص احلبا :

م. ف ال: ائت  ؤالء ال و  ،أحيت عليا   ،قال: ملا خرجت احلروري  عن ابن عباس -603
فلبست أحسن ما يكون من حل  اليمن؛ قال أبو زمي : وكان ابن عباس رجال  مجيال  

ل  ؟ قال: ما  ذ  احل ،م. ف الوا: مرحبا بك اي ابن عباسقال: ابن عباس: فأحي ه ،جهريا  
أحسن ما  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ل د رأيت على رسول هللا  ،ما حعيبون عليّ 
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 يكون من احلل .
 على شرط مسلم.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.505/ 2[ 4037ود" كما يف "ص يح أيب دا  حسن اإلسناد. وقال البيص احلبا :

يد   وضع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن ابن عباس  -604
الدين وعلمه  اللهم فره يف»: مث قال ،–شك سعيد بن جبري  –على ك في أو على منكيب 

 .«التأويل
 على شرط مسلم.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد

 [.180كما يف حعلي ه على "الع يدة الط اوي " برقم:    يح.ص  وقال البيص احلبا :

عن ابن عباس قال: نول حترمي اخلمر يف قبيل ني من قبائ  احن ار شربوا حىت إذا  -605
ه فلما ص وا جع  الرج  يرى احثر بوجهه وبرأسه وبل ي  ،هنلوا عبث بعضهم ببع 

عو  –ل هللا فأنو  –ضغائن وكانوا أخوة ليس يف قلوهبم  –في ول: قد فع  يب  ذا أخي 
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسرُ ﴿: -وج   تَ ُهونَ ﴿إىل قوله:  ﴾ِإمنَّ ف ال انس:  ي  (1)﴾فَ َهْل َمنْ ُتْم ُمن ْ
-عو وج   –فأنول هللا  ،ق   يوم أحد ،وفالن ،ق   يوم بدر ،و ي يف بطن فالن ،رجس

ا ات ََّرْوا َوآَمُنوا ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا ِإَذا مَ  لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ ﴿: 
 .(2)﴾َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ 

روا   وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن. وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : ،روا  اإلمررررررررام النسررررررررائي يف "ال فسررررررررري"
ى شرررررررررط قلررررررررت: علرررررررر وقررررررررال الررررررررذ يب: ،وصرررررررر  ه احلرررررررراكم ،ا والطرررررررررب  ،واحلرررررررراكم ،والبيه رررررررري ،النسررررررررائي يف "الكررررررررربى"

 . مسلم
لكرررررن  ،و رررررو كمرررررا قررررراال ،ورجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،الطرررررربا وقرررررال البررررريص احلبرررررا  أيضرررررا: قرررررال اهليثمررررري: روا  

وصرررررر  ه احلررررررافظ يف  ،يف ربيعرررررر  بررررررن كلثرررررروم بررررررن جبررررررري وأبيرررررره  كررررررالم يسررررررري ال ينرررررررول برررررره حررررررديثهما عررررررن مرحبرررررر  احلسررررررن
 [.3486الف ح. ان هى من ال  ي  " حتت رقم:  

يوم  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: ولد رسول هللا  ،عن ابن عباس  -606
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 الفي . يعي عام الفي .
  والط اوي يف "شر  مبك  اآلثر". ،روا  ابن سعد يف "الطب ات"

[ مررررررن حررررررديث ابررررررن عبرررررراس وقرررررريس بررررررن خمرمرررررر  وذكررررررر مررررررن 3152وذكررررررر  البرررررريص احلبررررررا  يف "ال رررررر ي  "  
 وي ويه احفاق العلماء عليه. ،إنباء هللا خرجه وامل ابعات فيه وقال: فاحلديث حسن

هللا  يك ب لرسول ،قال: كان عبد هللا بن سعد ابن أيب سر  ،عن ابن عباس  -607
 -به رسول هللا  فأمر ،فل ق ابلكفار ،فأزله البيطان –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

 ،ن عفانب فاس جار له عثمان ،أن ي    يوم الف ح –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
 .-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فأجار  رسول هللا 
   ذا حديث حسن. وقال شيخنا: ،واحلاكم ،روا  أبو داود

 [.4358حسن اإلسناد. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

 –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: رأيت رسول هللا  ،عن ابن عباس  -608
ثالث   –ود لعن هللا اليه»ف ال:  ،قال: فرفع ب ر  إىل السماء فض ك ،لركنجالسا  عند ا

إذا حرم على  وإن هللا تعاىل ،ومكلوا ممثاهنا ،إن هللا تعاىل حرم عليهم الشحوم فباعوها –
 .«قوم مكل شي  حرم مثنه

يرررررررد وقرررررررد إال بركررررررر  أاب الول ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أبرررررررو داود
 وث ه أبو زرع . 

 [.3488وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"  

 -قال: قال رسول هللا  ،قال: سعت احلجاج بن عمرو احن اري ،عن عكرم  -609
 ،« وعليه احلج من قاب ،من كسر أو عرج ف د ح »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 ف اال: صدق. ،يرة عن ذلكقال عكرم : فسألت ابن عباس وأاب  ر 
 وابن ماجه.  ،والنسائي ،وأخرجه الرتمذي ،وقال: ص يح ،روا  أبو داود

 [.1862ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

فجع  الغالم  ا يلي  ،عن عمار موىل حارث أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها -610
ف الوا:  ،ةوأبو  رير  ،وأبو ق ادة ،وأبو سعيد ،ويف ال وم ابن عباس ،فأنكرت ذلك ،اإلمام
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  ذ  السن .
 وأخرجه النسائي.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.3193وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"  

: ل د علمت آي   عن حيي موىل ابن عفراء احن اري قال: قال ابن عباس  -611
فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم مل يفطنوا  ، عنها رج  قطمن ال رآن ما سألي

ف لت: أان هلا  ،فلما قام حلومنا أن ال نكون سألنا  عنها ،مث طفق حيدثنا ،هلا فيسألوا عنها
فلما را  الغد قلت: اي ابن عباس ذكرت أمس أن آي  من ال رآن مل يسألك  ،إذا را  غدا  

خرب  أم مل يفطنوا هلا ف لت: أ ،لمها الناس فلم يسألوا عنهاعنها رج  قط فال حدري أع
 –وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -عنها وعن اليت قرأت قبلها. قال: نعم. إن رسول هللا 

علمت قري   وقد «اي معشر قريش إنه ليس محد يعبد من دون هللا فيه خري»قال ل ري : 
م أن ف الوا: اي حممد. ألست حوع حممد. أن الن ارى حعبد عيسى بن مرمي وما ح ول يف

 ولون. فلئن كنت صادقا  فإن آهل هم لكما ح ،عيسى كان نبيا  وعبدا  من عباد هللا صاحلا  
  (1)﴾َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرمَيَ َمَثاًل ِإَذا قَ ْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ  ﴿قال فأنول هللا 

قال:  و خروج عيسى  (2)﴾ِعْلٌم لِِّلسَّاَعةِ َوِإنَُّه لَ ﴿قال قلت: ما ي دون؟ قال: يضجون 
 بن مرمي عليه السالم قب  يوم ال يام .

. وحسرررررررررن 390 -389 رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررن. كمرررررررررا يف "دالئررررررررر  النبررررررررروة" صرررررررررر وقرررررررررال شررررررررريخنا: ،روا  أمحرررررررررد
 [.3208البيص احلبا  إسناد  كما يف "ال  ي  "  

: -ى آله وسلم صلى هللا عليه وعل -قال: قال رسول هللا  عن ابن عباس  -612
سلوا هللا يل الوسيلة فإنه ال يسأَلا يل عبد يف الدنيا إال كنت له شهيدًا مو شفيعًا يوم »

 .«الريامة
 . 228احلديث سند  حسن. كما يف "البفاع " صر وقال شيخنا: ،روا  الطربا 
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 [.250حسن. كما يف "ص يح الرتغيب"   وقال البيص احلبا :

 

صلى هللا  -وعن أوسط بن إساعي  البجلي أنه سع أاب بكر حني قُب    النيب  -613
يف  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ي ول: قام رسول هللا  -عليه وعلى آله وسلم 
 ،لَبفإنه مع ا ،عليكم ابلصدق»مث قال:  ،-مث بكى أبو بكر  -م امي  ذا عام احول 

فإنه  ،عافاةوسلوا هللا امل ،ومها يف النار ،فإنه مع الفجور ،وإايكم والكذب ،ومها يف اجلنة
ال تدابروا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تراطعوا و  ،مل يؤت محد بعد اليرني خرياً من املعافاة

 .«وكونوا عباد هللا إخواَّن
لكنرررررره قرررررد جرررررراء مرفوعررررررا و  ،و ررررررو حسرررررن ،وقرررررال شرررررريخنا:  رررررذا احثررررررر هبرررررذا اإلسررررررناد موقررررروف ،روا  ابرررررن ماجرررررره
وقرررررد جررررراء مفرقرررررا  ،كمرررررا روا  أبرررررو يعلرررررى  ،-صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى آلررررره وسرررررلم  - عرررررن النررررريب عرررررن أيب بكرررررر ال رررررديق 

 يف "عم  اليوم والليل " للنسائي. 
 [.258/ 3[ ج 3917كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

 وأث: عليه: اي أيها الناس إنكموعن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن محد هللا  -614
ْم َمْن َضلَّ ِإَذا َعَلْيُكْم َمنْ ُفَسُكْم اَل َيُضرُّكُ ﴿ح رأون  ذ  اآلي  وحضعوهنا على غري مواضعها: 

إن الناس » ي ول: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وإ  سعت رسول هللا  (2)﴾اْهَتَديْ ُتمْ 
ما من »  ول:وسع ه ي «وشك من يعمهم هللا بعرابم ،ظامل فلم أيخذوا على يديها الو إذا رم

ن يعمهم مث ال يغريوا إال يوشك م ،مث يردرون على من يغريوا ،قوم يعمل فيهم ابملعاصي
«هم مكثر ِمن يعمله»ويف رواي :  .«هللا منه بعراب

 ،ابررررررن ماجرررررر  ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني. وروا  الرتمررررررذي ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 رررررذا معررررر: كالمررررره. وقرررررال شررررريخنا: فعلرررررم  ،ورجرررررح الررررردارقطي أنررررره صررررر يح موقوفرررررا ومرفوعرررررا ،وقرررررد روى احلرررررديث موقوفرررررا

 من  ذا أن الرفع والوقف كال منهما ص يح. وهللا أعلم. 
و ررررررررررررررررررررررررررو يف  ،[4338" أيب داودكمررررررررررررررررررررررررررا يف "صرررررررررررررررررررررررررر يح   ،صرررررررررررررررررررررررررر يح وقررررررررررررررررررررررررررال البرررررررررررررررررررررررررريص احلبررررررررررررررررررررررررررا :
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 [.1564"ال  ي  " 

لى آله صلى هللا عليه وع -عمر ببرا  أن رسول هللا عن ابن مسعود أن أاب بكر و  -615
 .«فليررم على قرا ة ابن مم عبد ،كما منزل  ،من محب من يررم الررآن غضا»قال:  -وسلم 

كمرررررا   ،صررررر يح :  رررررذا حرررررديث حسرررررن. وقرررررال البررررريص احلبرررررا :-رمحررررره هللا  –وقرررررال شررررريخنا  ،روا  ابرررررن ماجررررره
 [.2301و و يف "ال  ي  "  ،[137ج  يف "ص يح ابن ما

صلى  -يب النعن أيب الطفي  قال: جاءت فاطم  إىل أيب بكر حطلب مرياثها من  -616
 عليه وعلى صلى هللا -قال: ف ال أبوبكر: سعت رسول هللا  ،-هللا عليه وعلى آله وسلم 

 .«إن هللا إذا مطعم نبيا طعمة فهي للذي يروم من بعده»ي ول:  -آله وسلم 
 حسن.  ا حديثوقال شيخنا:  ذ ،روا  أبو داود

 [.240/ 2[ ج 1973كما يف "ص يح أيب داود"   ،حسن وقال البيص احلبا :

 

وعلى  صلى هللا عليه -وعن عبد هللا بن عدي بن محراء قال: رأيت رسول هللا  -617
 ،هللا إىل خلري مرض هللا ومحب مرض هللاوهللا إنِك »ورة ف ال: واقفا على احلوْ  -آله وسلم 

.«ولوال مين ُمخرجُت منِك ما خرجتُ 
وقرررررال: حسرررررن غريرررررب صررررر يح. وقرررررال شررررريخنا: حرررررديث الو رررررري عرررررن أيب سرررررلم  عرررررن عبرررررد هللا  ،روا  الرتمرررررذي

 والدارمي.  ،وأخرجه ابن ماجه ،بن عدي على شرط البيخني
 [.78/ 3[ 2540كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

 

 قال: إن مث ،ابن عمر ميبي بني ال فا واملروة وعن سعيد بن جبري قال: رأيت -618
ن سعيت ف د وإ ،ميبي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -مبيت ف د رأيت رسول هللا 

 يسعى. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رأيت رسول هللا 
وأحرررررال  حنرررررو  ،وأخرجررررره النسرررررائي ،صررررر يح ا حرررررديثوقرررررال شررررريخنا:  رررررذ ،روا  عبرررررد برررررن محيرررررد يف "املن خرررررب"
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 وأخرجه أمحد.  ،على منت سابق حنو 
 [.2976كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

آله  صلى هللا عليه وعلى -قال: كان النيب  –رضي هللا عنهما  –وعن ابن عمر  -619
 مك . س. قال انفع: حنو ميلني منيذ ب حلاج ه إىل املغمب  -وسلم 

 وانفع  و ابن عمر اجلم ي.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو يعلى
 [.61/ 3[ ج 1072كما يف "ال  ي  "   ،ص يح وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعن ابن عمر  -620
 .«رحم هللا امرًم صلى قبل العصر مربعاً »

 وقال: حسن غريب.  ،وأخرجه الرتمذي ،حسن قال شيخنا:  ذا حديثو  ،روا  أبو داود
 [.1271" ص يح أيب داودكما يف "  ،حسن وقال البيص احلبا :

 قال: من السن  أن يغ س  الرج  إذا أراد أن حيرم. وعنه  -621
  ف ال شيخنا: ف ح احلديث واحلمد هلل. ،وفيه م ابع  ،وأخرجه البيه ي ،روا  البوار
 [.1/179[ ج 149كما يف "اإلرواء" حتت رقم:   ،ص يح ص احلبا :وقال البي

صلى هللا  -أنه قال حيب  ريرة: اي أاب  ريرة أنت كنت الومنا لرسول هللا  وعنه  -622
 وأحفظنا حلديثه. -عليه وعلى آله وسلم 

 على شرط مسلم.  ،ص يح وقال حديث حسن. وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  الرتمذي
 [.559/ 3[ ج 3836كما يف "ص يح الرتمذي"   ،ص يح اإلسناد احلبا :وقال البيص 

جعل  إن هللا»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -623
قال: وقال ابن عمر: ما نول ابلناس أمر قط ف الوا فيه وقال  «احلق على لسان عمر وقلبه

إال نول فيه من ال رآن على حنو ما  – شك خارج  –أو قال ابن اخلطاب فيه  ،فيه عمر
قال عمر.

 وقال  ذا حديث حسن ص يح غريب. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  اإلمام الرتمذي
 [. 3682كما يف "ص يح الرتمذي"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

من » ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -624
 .«ه لري هللا وهو عليه غضبانتنفسه مو مختال يف مشي تعظم يف
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وأخرجررررررره البخررررررراري يف  ،رجالرررررره رجرررررررال ال رررررر يح ،صررررررر يح وقررررررال شررررررريخنا:  ررررررذا حرررررررديث ،روا  اإلمررررررام أمحرررررررد
 "احدب املفرد". 

 [.543كما يف "ال  ي  "    و على شرط البخاري. وقال البيص احلبا :

حب مسامة م»قال:  -له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -أن رسول هللا  وعنه  -625
 ما حاشا فاطم  وال غري ا. «الناس إيلَّ 

وال ائررررر : مرررررا حاشرررررا فاطمررررر  وال  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أمحرررررد
كمرررررررررا يف "حتفررررررررر    ،وأصررررررررر  احلرررررررررديث يف البخررررررررراري يف املغرررررررررازي ،كمرررررررررا يف "املسرررررررررند"  ، رررررررررو عبرررررررررد هللا برررررررررن عمرررررررررر ،غرررررررررري

 احشراف". ا ر. 
 ،م. وواف رررررره الررررررذ يبوقررررررال: صررررر يح علررررررى شرررررررط مسرررررل ،ال البرررررريص احلبرررررا  بعررررررد خترجيرررررره: وأخرجررررره احلرررررراكموقررررر
 [.745"ال  ي  "  كما يف.  و و كما قاال

قال: فجع  ابن عمر  ،وعن عطاء بن أيب راب  قال: كان رج  ميد  ابن عمر -626
على آله و صلى هللا عليه  -قال سعت رسول هللا  ،ي ول:  كذا حيثو يف وجهه الرتاب

 .«إذا رميتم املداحني فاحثوا يف وجوههم الاراب»ي ول:  -وسلم 
وروا  عبررررررررد بررررررررن محيرررررررررد يف  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال ررررررررر يح ،صررررررررر يح وقررررررررال شررررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أمحررررررررد

 "املن خب". 
أخرجررررررررره البخررررررررراري يف "احدب املفررررررررررد" واخلطيرررررررررب يف "ال ررررررررراريص". وقرررررررررال: إسرررررررررناد   وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا :

 [.615/ 2[ 912كما يف "ال  ي  " حتت رقم:    .شرط البخاريعلى  ،ص يح

سجد م -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: دخ  النيب  عن ابن عمر  -627
كيف كان   ،فسألُت صهيبا  وكان معه ،قباء لي لي فيه فدخ  عليه رجال يسلمون عليه

 يبري بيد . قال: كان ي نع إذا ُسلّ م  عليه ؟ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 
إال حممررررررررد برررررررررن  ،رجالرررررررره رجرررررررررال ال رررررررر يح ،صرررررررر يح وقرررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حرررررررررديث ،روا  اإلمررررررررام النسررررررررائي

 وابن أيب شيب .  ،وروا  ابن ماجه ،وقد وث ه النسائي وس لم  ،من ور املكي
 [.1186كما يف "ص يح النسائي"   ص يح. :  ذا حديثاحلبا وقال 

 ،بالط و م ي لونالقال: أحيت ابن عمر على  (1)  موىل ميمون وعن سليمان يعي -628

                                         
  و: سليمان بن يسار أحد الف هاء السبع . ا ر. شيخنا.  (1)
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يه وعلى صلى هللا عل -إ  سعت رسول هللا  ،ف لت: أال ح لي معهم قال: قد صليت
 .«ال تصلوا صالة يف يوم مرتني»ي ول:  -آله وسلم 

 وقال شيخنا: حديث حسن.  ،والنسائي ،روا  أبو داود
 [.579يح أيب داود" كما يف "ص   حسن ص يح. وقال البيص احلبا :

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  وعن ابن عمر  -629
 .﴾ال بافبات  ﴿بر أيمران ابل خفيف ويؤمنا

كمرررررررا يف "صررررررر يح   ،صررررررر يح حسرررررررن. وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  النسرررررررائي
 [.272/ 1[ ج 825النسائي" 

هللا  صلى -عن ابن عمر ونفر من أص اب حممد  موعن عبد الرمحن بن أيب نع -630
من »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قالوا: قال رسول هللا  -عليه وعلى آله وسلم 
مث إن شرب  ،مث إن شرب فاجلدوه ،مث إن شرب فاجلدوه ،شرب اخلمر فاجلدوه

 .«فاقتلوه
 لبيخني.على شرط ا ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام النسائي

 [.5677وقال احلبا : ص يح. كما يف "ص يح النسائي"  

صلى هللا عليه  -عن صالة رسول هللا  عن واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر  -631
السالم عليكم  مث ي ول: ،هللا أكرب كلما رفع ،ف ال: هللا أكرب كلما وضع -وعلى آله وسلم 

 عن يسار . السالم عليكم ورمح  هللا ،ورمح  هللا عن ميينه
 على شرط البخاري.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام النسائي

 .[1320كما يف "ص يح النسائي"   .ص يح حسن وقال البيص احلبا :

رب فنادى املن -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: صعد رسول هللا  وعنه  -632
ؤذوا املسلمني ال ت ،ان إىل قلبهاي معشر من مسلم بلسانه ومل يفض اإللم»ب وت رفيع: 
ومن  ،ورتهفإنه من يتبع عورة مخيه املسلم تتبع هللا ع ،وال تتبعوا عوراهتم ،وال تعريوهم

يت أو إىل قال: ونظر ابن عمر يوما  إىل الب «يتبع هللا عورته يفضحه ولو يف جو  رحله
  منك.واملؤمن أعظم حرم  عند هللا ،ف ال: ما أعظمك وأعظم حرم ك ،الكعب 
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 وقال: حديث حسن غريب.  ،–رمحه هللا  –روا  الرتمذي 
 [.7862كما يف "ص يح اجلامع"   ص يح. وقال البيص احلبا :

 ،اإلمام نيلو  الرجال فجع  ،مجيع ا جنائو حسع على صلى عمر ابن أن عن انفع -633
 عمر أةامر  ليع بنت كلثوم  أم جنازة ووضعت ،واحدا   صفا   ف فهن ،ال بل  يلني والنساء

 ويف ،ا الع بن سعيد يومئذ واإلمام ،مجيعا وضعا ،زيد له: ي ال هلا وابن ،اخلطاب بن
 رج : ف ال ،اإلمام يلي  ا الغالم فوضع ،ق ادة وأبو سعيد وأبو  ريرة وأبو عمر ابن الناس

  ذا ؟ ما  لت:ف ،ق ادة وأيب سعيد وأيب  ريرة وأيب عباس ابن إىل فنظرت ،ذلك فأنكرتُ 
 السن .  ي :قالوا

وقرررررول  ،ولكنررررره موقررررروف عليررررره ،وأثرررررر ابرررررن عمرررررر صررررر يح ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  النسرررررائي
صرررررر يح. ومل  مررررررن طريررررررق مرررررربهم وال نرررررردري مررررررن  ررررررو الرجرررررر . وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : ،ال رررررر اب  اآلخرررررررين:  رررررري السررررررن 
قلررررررت: والعمرررررر  م عررررررني  ،[2[ ج1977كمررررررا يف "صرررررر يح النسررررررائي"   ،السررررررن  [  رررررريي ع ررررررب علررررررى قررررررول ال رررررر اب    
 يف أفعاله. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هبذا حن ال  اب  شا دوا النيب 

ال بهد:  يف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  وعن ابن عمر  -634
قال  - «السالم عليك ميها النيب ورمحة هللا وبركاته ،والصلوات الطيبات ،التحيات هلل»

مشهد من ال اله  ،السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني» –فيها وبركاحه  ابن عمر: زدت
 .«هومشهد من حممد عبده ورسول ،وحده ال شريك له»قال ابن عمر: زدت فيها:  ،«إال هللا

 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.270/ 1[ ج 971ود" كما يف "ص يح أيب دا  ص يح. وقال البيص احلبا :

ن جرعة ما م»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -635
 .«معظم مجراً عند هللا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغا  وجه هللا

وأخرجرررررره أمحررررررد. وأخرجرررررره  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  ابررررررن ماجرررررره
البررررريص احلبرررررا  يف احلرررررديث:  ل شررررريخنا: يف  رررررذا السرررررند: علرررررى شررررررط البررررريخني. وقرررررالوقرررررا ،أمحرررررد بسرررررند آخرررررر حنرررررو 

 [.368/ 3[ ج 3396كما يف "ص يح ابن ماجه"   ص يح.

ن عصلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: هنى رسول هللا  وعن ابن عمر  -636
ل  يف اإلب  أن يركب عليها أو يبرب من ألباهنا.  اجلالب
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. وقررررررررال هنررررررررى عررررررررن ركرررررررروب اجلاللرررررررر ويف روايرررررررر  لرررررررره:  ،شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن وقررررررررال ،روا  أبررررررررو داود
 على شرط البيخني.  ،ص يح شيخنا:  ذا حديث

 [.3785كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

وعن زايد بن صبح احلنفي قال: صليت إىل جنب ابن عمر فوضعت يدي على  -637
عليه وعلى  صلى هللا -وكان رسول هللا  ،ال الة خاصريت فلما صلى قال:  ذا ال لب يف

 ينهى عنه. -آله وسلم 
وأخرجررررررره أمحرررررررد  ،ورجالررررررره ث رررررررات وأخرجررررررره النسرررررررائي ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أبرررررررو داود
 وأبو يعلى بن و ال   . 

 [.890كما يف "ص يح النسائي"   ص يح. وقال البيص احلبا :

 ول كان ي  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن ابن عمر  -638
 والذي من عليَّ  ،احلمد هلل الذي كفاين وآواين ومطعمين وسراين»إذا أخذ مضجعه: 

اللهم رب كل شي  ومليكه  ،والذي معطاين فأجزل احلمد هلل على كل حال ،فأفضل
 .«وإله كل شي  معوذ بك من النار

 وأخرجه أمحد وأبو يعلى.  ،على شرط البخاري ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.243/ 3[ ج 5058كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح اإلسناد. وقال البيص احلبا :

 صلى هللا عليه وعلى آله -قال: إمنا كان احذان على عهد رسول هللا  وعنه  -639
امت قد ق ،ةغري أنه ي ول: قد قامت ال ال ،مرة ،واإلقام  مرة ،مرحني ،مرحني -وسلم 
 فإذا سعنا اإلقام  حوضأان مث خرجنا إىل ال الة. ،ال الة

 وأخرجه النسائي.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.1/154[ ج 510كما يف "ص يح أيب داود"   حسن. وقال البيص احلبا :

لون: و وكان انس ي  ،وعن أيب أمام  ال يمي قال: كنت رجال  أكري يف  ذا الوجه -640
ف لت: اي أاب عبد الرمحن إ  رجال  أكري يف  ذا  ،إنه ليس لك حج ؟ فل يت ابن عمر

وإن انسا ي ولون: إنه ليس لك حج ؟ ف ال ابن عمر: أليس حترم وحليب وحطوف  ،الوجه
ا  جاء فإن لك حجقال: ابلبيت وحفي  من عرفات وحرمي اجلمار ؟ قال: قلت: بلى. 

فسكت  ،نهفسأله عن مث  ما سأل ي ع -عليه وعلى آله وسلم  صلى هللا -رج  إىل النيب 
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لَْيَس ﴿آلي : فلم جيبه حىت نولت  ذ  ا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عنه رسول هللا 
تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن رَبُِّكمْ  لى صلى هللا عليه وع -فأرس  إليه رسول هللا  (1)﴾َعَلْيُكْم ُجَناٌح َمْن تَ ب ْ

 .«لك حج»أ عليه  ذ  اآلي  وقال: وقر  -آله وسلم 
وقرررررد  ،إال أاب أمامررررر  ال يمررررري ،ورجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو داود

 كما يف هتذيب ال هذيب ".   ،وث ه ابن معني
 [.1733كما يف "ص يح أيب داود"   .وقال البيص احلبا : احلديث ص يح

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا ابن عمر عن  -641
 «ناسحتشر ال ،قبل يوم الريامة ،حبر حضرموت من ستخرج َّنر من حضرموت مو حنو»

 .«عليكم ابلشام»فما أتمران ؟ قال:  ،قالوا: اي رسول هللا
 وقررررررررال: حسررررررررن صرررررررر يح غريررررررررب مررررررررن حررررررررديث ابررررررررن عمررررررررر. وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  الرتمررررررررذي

 على شرط البيخني.  ،ص يح
 [.2217" ص يح اجلامعكما يف "  وقال احلبا : ص يح.

اع من من استط»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - النيبقال: قال  وعنه  -642
 .«فإين مشفع ملن لموت ِبا ،لموت ابملدينة فليمت ِبا

علرررررررررى شررررررررررط  ،صررررررررر يح وقرررررررررال: حسرررررررررن صررررررررر يح غريرررررررررب. وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث ،روا  الرتمرررررررررذي
  وأخرجه ابن ماجه وأمحد. ،املنكي" كما يف "ال ارم  ،غري قادح  وله عل  ،البيخني

 [.3917كما يف "ص يح الرتمذي"   .ص يح وقال البيص احلبا :

ستعاذ من ا»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -643
معروفاً  مومن صنع إليك ،ومن دعاكم فأجيبوه ،ومن سأل ابهلل فأعطوه ،ابهلل فأعيذوه
 .«قد كافأمتوه فادعوا له حىت تروا منكم (1)فإن مل جتدوا ما تكافؤا به  ،فكافئوه

 وأخرجه النسائي.  ،على شرط البيخني ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
و ررررررو كمررررررا  ،وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : أخرجرررررره احلرررررراكم وقررررررال: صرررررر يح علررررررى شرررررررط البرررررريخني. وواف رررررره الررررررذ يب

                                         
 .198سورة الب رة، اآلي :  (1)

 حذفت النون لغري انصب وال جازم.  (1)
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  .[254يف "ال  ي  "  قاال. كما

لنساء يف هنى ا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه سع رسول هللا  وعنه  -644
 الن اب وما مس الورس والوعفران من الثياب.و  ال فازيناحرامهن عن 

 وقد حركنا شيئا من آخر احلديث حنه مدرج.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.1827ما يف "ص يح أيب داود" ك  حسن ص يح. :وقال البيص احلبا 

كيه عن فيما حي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعن ابن عمر  -645
 ،ملما عبد من عبادي خرج جماهدًا يف سبيل هللا ابتغا  مرضايت»قال:  –عو وج   –ربه 

له  رتوإن قبضته غف ،ضمنت له من مرجعه إن مرجعته ِبا مصاب من مجر مو غنيمة
 .«ورمحته

يع ررررررروب  إال إبرررررررا يم ،رجالرررررره رجرررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح روا  اإلمررررررام النسررررررائي وقرررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حرررررررديث
 . اجلوزجا  و و ث   حافظ

 [.377/ 2[ 3126كما يف ص يح النسائي"   .ص يح وقال البيص احلبا :

 حني ،من م: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: غدا رسول هللا  وعنه  -646
ينرول  فنرول بنمرة و ي منول اإلمام الذي ،حىت أحى عرف  ،صلى ال بح صبي   يوم عرف 

آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -را  رسول هللا  ،حىت إذا كان عند صالة الظهر ،به بعرف 
 مث را  فوقف على املوقف من ،مث خطب الناس ،فجمع بني الظهر والع ر ،مهجرا   -

 عرف .
  .وأخرجه أمحد ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.538/ 1[ 1913كما يف "ص يح أيب داود"   حسن. وقال البيص احلبا :

 ر : وقف يوم الن-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -647
هذا يوم »قالوا: يوم الن ر. قال:  «مي يوم هذا ؟»بني اجلمرات يف احلج  اليت حج ف ال: 

 .«حلج األكَبا
 كما يف "عون املعبود".   ،وأخرجه البخاري حعلي ا ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.1945كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :
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س من لي»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا وعنه  -648
 .«الَب الصيام يف السفر

إال ابرررررررن امل رررررررفى و رررررررو  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،حسرررررررن وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،ماجررررررره روا  ابرررررررن
 حسن احلديث. 

 [.1688كما يف "ص يح ابن ماجه"   ص يح. وقال البيص احلبا :

يف  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: إان كنا لنعد لرسول هللا  وعنه  -649
 .«إنك منت التواب الرحيم ،رب اغفر يل وتب عليَّ »اجمللس الواحد مائ  مرة: 

 وابن ماجه.  ،وروا  الرتمذي ،على شرط البيخني ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.556كما يف "ال  ي  "    على شرط البيخني. ،إسناد  ص يح وقال البيص احلبا :

ئط لغامن ا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أقب  رسول هللا  وعنه  -650
 عليه وعلى آله صلى هللا - هللا رسول عليه يرد فلم ،عليه فسلم ،مج  بئر عند فل يه رج 

 رد مث ،يهويد وجهه مسح مث ،احلائط على يد  فوضع احلائط على أقب  حىت -وسلم 
 السالم. الرج  على -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا رسول

 وأصله يف مسلم.  ،نحس وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.124[ يف الطهارة ابب  331كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

يب وذكر أن الن ،ومل ي   قبلها وال بعد ا ،أنه خرج يوم عيد وعن ابن عمر  -651
 فعله. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

رجالررررررررره رجرررررررررال  ،حسرررررررررن حرررررررررديثوقرررررررررال: حرررررررررديث حسرررررررررن صررررررررر يح. وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا  ،روا  الرتمرررررررررذي
 و و حسن احلديث.  ،إال أابن بن عبد هللا ،ال  يح

 [.538كما يف "ص يح الرتمذي"   احلبا : حسن ص يح. وقال البيص

رفعوا ال ت»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال رسول هللا  قال: وعنه  -652
 يعي يف ال الة. «مبصاركم إىل السما  من تلتمع

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن ماجه
 [.308/ 1[ ج 1052كما يف "ص يح ابن ماجه"   ص يح. وقال البيص احلبا :

على صلى هللا عليه و  -قال: حراءى الناس اهلالل فأخربت رسول هللا  وعنه  -653
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 أ  رأي ه ف ام وأمر الناس ب يامه. -آله وسلم 
 والدارقطي.  ،وأخرجه الدارمي ،شرط مسلمعلى  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.2342كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

  الرج  أن ين ع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: هنى النيب  وعنه  -654
 قائما.

ن إال علررررري بررررر ،ه رجرررررال ال ررررر يحرجالررررر ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو عبرررررد هللا ابرررررن ماجررررره
 ا ر أنه الطنافسي ث  . ظالو  ،حممد

 [.3686كما يف "ص يح ابن ماجه"   ص يح. وقال البيص احلبا :

من كان »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال رسول هللا  وعن ابن عمر  -655
يعي ليل   .«حتروها ليلة سبع وعشرين»وقال:  ،«متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين

 ال در.
 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

 [.2917كما يف "ص يح اجلامع"   .ص يح وقال البيص احلبا :

ن اليدين حسجدان كما يسجد إ قال: ،رفعه –رضي هللا عنهما  -وعن ابن عمر -656
 وإذا رفعه فلريفعهما. ،وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه ،الوجه

 وأخرجه النسائي.  ،رجاله رجال ال  يح ،ص يح :  ذا حديثوقال شيخنا ،روا  أبو داود
 [.892كما يف "ص يح أيب داود"   .ص يح وقال البيص احلبا :

 ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -657
ومهون  ،فمن شا  ليستبق على وجهه ،دوح يف وجه صاحبها يوم الريامةاملسألة كُ »

وابدم  ،املسألة عن طهر غىن :ر املسألةشو  ،رحم يسأله يف حاجةالمسألة ذي  :املسألة
 .«ِبن تعول

 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد
 [.785كما يف "الرتغيب والرت يب"   .ص يح وقال البيص احلبا :

اإللمان و احليا  »: -م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -قال: قال النيب  وعنه  -658
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 .«رفع محدمها رفع اآلخرفإذا ُ  ،قرَّن مجيعاً 
 ،ومل  رجرررررا  هبرررررذا اللفرررررظ. وقرررررال املنررررراوي ،ف رررررد اح جرررررا برواحررررره ،علرررررى شررررررطهما ،وقرررررال: صررررر يح ،روا  احلررررراكم

إال أنرررره قررررد اخ لررررف علررررى جريررررر بررررن حررررازم يف  ،وقررررال احلررررافظ العراقرررري.  ررررذا حررررديث صرررر يح غريررررب ،يف فرررري  ال رررردير
 قفه. رفعه وو 

 [.3195كما يف "ص يح اجلامع"   ص يح. وقال البيص احلبا :

قال: دخ  عمر على حف   و ي حبكي ف ال هلا: ما يبكيك ؟ لع   وعنه  -659
مث راجعك  ،إنه قد كان طل ك مرة ،طل ك -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
 ال أكلمك أبدا . ،وهللا لئن طل ك مرة أخرى ،من أجلي
 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،  أبو يعلىروا
وقررررررال اهليثمرررررري يف "اجملمررررررع": روا  أبررررررو  ، سررررررناد صرررررر يح روا  ابررررررن حبرررررران ل البرررررريص احلبررررررا  يف "اإلرواء":وقررررررا

 .ورجاهلما رجال ال  يح ،والبوار يعلى

صلى هللا عليه وعلى  -قال: كنا  ك  على عهد رسول هللا  وعن ابن عمر  -660
 رب وحنن قيام.منبي ونبوحنن  -آله وسلم 

رجالررررررررره رجرررررررررال  ،حسرررررررررن وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث ،وقرررررررررال: حرررررررررديث صررررررررر يح غريرررررررررب ،روا  الرتمرررررررررذي
 و و حسن احلديث.  ،سلم بن جنادة ،إال أاب السائب ،البيخني

[ 4275ويف ال عليرررررررق علرررررررى "املبررررررركاة"  ،كمرررررررا يف "صررررررر يح ابرررررررن ماجررررررره"  ،صررررررر يح وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :
 قال: إسناد  ص يح.

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  ابن عمر  وعن -661
طل ومن خاصم يف اب ،هللا من حالت شفاعته دون حد من حدود هللا فرد ضاد»ي ول: 
اسكنه  ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه ،مل يزل يف سخط هللا حىت ين زع عنه ،هوهو يعلم

 .«حىت خيرج ِما قال ،هللا ردغة اخلبال
إال حيرررررررىي برررررررن راشرررررررد وقرررررررد  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،أبرررررررو داودروا  
 وث ه أبو زرع . 

 [.3597كما يف "ص يح أيب داود" ص يح.   وقال البيص احلبا :

وذلك  ،أنه كان حيب إذا اس طا  أن ي لي الطهر مب: من يوم الرتوي  وعنه  -662
 صلى الظهر مب:. -له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -أن رسول هللا 
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 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد
/ 9قلررررررررررررررت:  ررررررررررررررو يف مسررررررررررررررلم ج  ،وذكررررررررررررررر خترجيرررررررررررررره ،[ وقررررررررررررررال أخرجرررررررررررررره مسررررررررررررررلم1070و ررررررررررررررو يف "اإلرواء" 

 فليس من شرط شيخنا رمحه هللا. ،[ابلنووي58

 ،عن انفع وسامل عن ابن عمر أن غيالن بن سلم  الث في أسلم وعند  حسع نسوة -663
ديث أن   ار منهن أربعا. لفظ ح -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فأمر رسول هللا 

بر نسوة كان عند  عإن غيالن بن سلم   ويف رواي  النسائي:  ،ا  البيه يرو  ،ابن انجي 
معه. زاد بن انجي  يف رواي ه قال: فلما كان زمان عمر طلق نساء  وقسم  فأسلم وأسلمن

 أيب كما رجم قرب  ،أو حرمجن قربك ،لرتجعن يف مالك ويف نسائك :ف ال له عمر  ،ماله
 .غالر  

 حفرررررررد برررررره سرررررررار بررررررن  بررررررر و ررررررو ب ررررررري ث رررررر . وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث –رمحرررررره هللا  –قررررررال أبررررررو علرررررري 
صررررر يح. وأخرجررررره الررررردارقطي يف "سرررررننه". قلرررررت: البيه ررررري روا  مرررررن طرررررري ني إحررررردامها مرررررن طريرررررق برررررن انجيررررر  واحخررررررى 

 ئي. من طريق النسا
 [.1883وص  ه البيص احلبا  يف "اإلرواء" 

 بن كيمح بنت خويل  من له ابن  وحرك مظعون بن عثمان قال: حويف وعنه  -664
 ومها :هللا عبد قال ،مظعون بن قدام  أخيه إىل وأوصى قال: ،احوقص بن حارث  بن أمي 

 ودخ  ،يهافووجن ،مظعون بن عثمان ابن  فخطبت إىل قدام  بن مظعون قال: خاالي.
  وى إىل اري اجل وحطت ،إليه ف طت ،املال يف فأرغبها أمها إىل يعي شعب  بن املغرية
 قدام  ف ال -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا رسول إىل أمرمها ارحفع حىت فأبيا ،أمها
 ،عمر بن هللا دعب عم ها ابن فووج ها ،إل هبا أوصى أخي ابن  ،هللا رسول اي مظعون: بن
 قال: أمها.  وى إىل حطت وإمنا ،امرأة ولكنها ،الكفاءة يف وال ،ال ال  يف هبا أق ر فلم

 «إبذهنا هي يتيمة وال تنكح إالَّ »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا رسول ف ال
 شعب . بن املغرية فووجو ا ،ملك ها أن بعد مي وهللا فان وعت قال:

 . روا  أمحد
وقرررررررررال: روا  احلررررررررراكم خم  ررررررررررا  ،[233/ 6[ ج 1835كمرررررررررا يف "اإلرواء"   ،حسرررررررررن برررررررررا :وقرررررررررال البررررررررريص احل

 بسند على شرط مسلم.
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: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن ابن عمر  -665
 .«ويشهد له كل رطب وايبس مسع صوته ،يغفر هللا للمؤذن مد صوته»

 وأخرجه البوار.  ،رجاله رجال ال  يح ،سنح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد
و ررررررو  ،والطررررررربا  ،و ررررررو عنررررررد أمحررررررد ،[226كمررررررا يف "الرتغيررررررب والرت يررررررب"   ،صرررررر يح وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :

 مبعنا .

دخ  على معاوي  ف ال: حاج ك اي  عن زيد بن أسلم أن عبد هللا بن عمر -666
يه وعلى آله صلى هللا عل - فإ  رأيت رسول هللا ،أاب عبد الرمحن ؟ ف ال: عطاء احملررين

 أول ما جاء  شيء بدأ ابحملررين. -وسلم 
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

[. قلررررررررت: قولرررررررره:   احملررررررررررين [ مجررررررررع 2951كمررررررررا يف "صرررررررر يح أيب داود"   ،حسررررررررن وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :
كمررررا يف "عررررون   ،املع  ررررني. و نرررراك قررررول آخرررررحمرررررر و ررررو الررررذي صررررار حرررررا  بعررررد أن كرررران عبرررردا . وقررررال اخلطررررايب: احملررررررين 

 [.168/ 8املعبود" ج 

عن سامل بن عبد هللا أنه سع رجال  من أ   البام و و يسأل عبد هللا بن عمر  -667
  عن ال م ع ابلعمرة إىل احلج ف ال عبد هللا بن عمر  ي حالل. ف ال البامي: إن

صلى  - صنعها رسول هللا ،ى عنها ال عبد هللا: أرأيت إن كان أيب هنفأابك قد هنى عنها. 
وعلى آله وسلم  صلى هللا عليه -أمر أيب ي بع أم أمر رسول هللا  -هللا عليه وعلى آله وسلم 

ال: ل د . ف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -؟ ف ال الرج : ب  أمر رسول هللا  -
 .-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -صنعها رسول هللا 
  وروا  أبو يعلى. ،ص يح وقال: حديث حسن ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  الرتمذي

صررررر يح اإلسرررررناد. كمرررررا يف حعلي ررررره علرررررى "الرتمرررررذي" طبعررررر  مك بررررر  املعرررررارف ب   يرررررق:  وقرررررال البررررريص احلبرررررا :
 [. وقد س ط  ذا احلديث من "ص يح الرتمذي".842مبهور. 

 كان ال ينام إال  - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -أن رسول هللا  وعنه  -668
فإذا اس ي ظ بدأ ابلسواك. ،والسواك عند 

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،وأبو يعلى ،روا  اإلمام أمحد
 [.146/ 5[ ج 2111كما يف "ال  ي  "   ،إسناد  حسن وقال البيص احلبا :
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راد هللا إذا م»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -669
ضاً: مي رب مذكر مم منثى ؟ فيرول: فيرضي هللا قال ملك األرحام ُمْعرِِّ  ،لق نسمةمن خي
يه ما هو مث يكتب بني عين ،مث يرول: مي رب مشري مم سعيد ؟ فيرضي هللا ممره ،ممره

 .«الٍق حىت النكبة ينكبها
ن بررررررررن إال عبررررررررد الرررررررررمح ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أبررررررررو يعلررررررررى

 وقد وث ه أبو حامت وأبو زرع .  ، نيدة
 [.186إىل  182 من رقم كما يف حت يق "السن " البن أيب عاصم  ص يح. وقال البيص احلبا :

أن  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أنبأان رسول هللا  وعن ابن عمر  -670
 يف ث يف مبريا  وكذااب .

  يرح ي إىل ال   . يعي: ابلسندين.ال شيخنا: احلديث وق ،والرتمذي ،وأمحد ،روا  أبو يعلى
 ،قلرررررررت: أمرررررررا املبرررررررري فهرررررررو املفسرررررررد ،[4135كمرررررررا يف "صررررررر يح اجلرررررررامع"   صررررررر يح. وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :

وث يررررررف قبيلرررررر  يف  ،وأمررررررا الكرررررذاب فهررررررو املخ رررررار بررررررن أيب عبيررررررد الث فررررري ،وكررررران  ررررررذا  رررررو احلجرررررراج بررررررن يوسرررررف الث فرررررري
 الطائف.

 ،ل هافأمر  أيب أن أط ،وكان أيب يكر ها ،يت امرأة أحبهاقال: كانت حت  وعنه -671
اي عبد هللا بن »ف ال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فذكرت ذلك للنيب  ،فأبيت

 .«عمر طلق امرمتك
 وأخرجه أبو داود.  ،حسن وقال: حسن ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  الرتمذي

 [.1189"ص يح الرتمذي" كما يف   .حسن وقال البيص احلبا :

 ح دم ف لى ،قال: كان إذا كان مبك  ف لى اجلمع   عطاء عن ابن عمر وعن -672
لى ركع ني وإذا كان ابملدين  صلى اجلمع  مث رجع إىل بي ه ف  ،ركع ني مث ح دم ف لى أربعا  

 -آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -ف ال: كان رسول هللا  ،ف ي  له ،ومل ي   يف املسجد
 فع  ذلك.ي

والركع رررررررران يف البيررررررررت يف  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أبررررررررو داود
 ال  يح. 

 [.310/ 1[ ج 830كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

244 

د   ؤالء ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: مل يكن رسول هللا  وعنه  -673
اللهم  ،اللهم إين مسألك العافية يف الدنيا واآلخرة»وحني ي بح: الدعوات حني ميسي 

 ،وآمن روعايت ،اللهم اسار عورايت ،إين مسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي ومهلي ومايل
ومعوذ  ،ومن فوقي ،وعن مشايل ،وعن لميين ،ومن خلفي ،اللهم احفظين من بني يدي
 .«بعظمتك من مغتال من حتيت

إال عبررررررررادة بررررررررن مسررررررررلم  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،ودروا  أبررررررررو دا
 مها ث  . كالوجبري بن أيب سليمان و  ،الفواري

 [.248/ 3[ ج 5074كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

هذا »: قال -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  وعن ابن عمر  -674
لرد  ،وشهده سبعون ملفًا من املالئكة ،ك له العرش وفتحت له مبواب السما ر الذي حت

 .«ضم ضمة مث فرج عنه
 على شرط مسلم.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  النسائي

قلرررررت:  رررررذا الرجررررر   رررررو سرررررعيد برررررن  [.2054كمرررررا يف "صررررر يح النسرررررائي"   وقرررررال البررررريص احلبرررررا : صررررر يح.
 .معاذ 

زن وزن الو »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا  قال: قال رسول وعنه  -675
 .«وزن املدينة ومكيال مكة»ويف لفظ:  .«مهل مكة واملكيال مكيال مهل املدينة

 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.3340كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

 -رأيت يوم حنني وإن الفئ ني ملولي ان وما مع رسول هللا قال: ل د  وعنه  -676
 مائ  رج . -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 حسن.  حديث حسن ص يح غريب. وقال شيخنا:  ذا حديث وقال:  ذا ،روا  الرتمذي
 [.1689كما يف "ص يح الرتمذي"   ص يح اإلسناد. وقال البيص احلبا :

على  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا قال طاف رسول  عن ابن عمر  -677
ىت وما وجد هلا مناخا يف املسجد ح ،راحل ه ال  وى يوم الف ح واس لم الركن مب جنه
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: ميها الناس مما بعد»مث قال:  ،مث محد هللا وأث: عليه ،أخرجت إىل بطن الوادي فأنيخت
منا الناس رجالن بر تري كرمي اي ميها الناس إ ،اجلاهلية (1)فإن هللا قد مذهب عنكم عبية 

ْم ِمْن ذََكٍر َومُنْ َثى اَي َمي َُّها النَّاُس ِإَّنَّ َخَلْرَناكُ ﴿مث حال:  ،«وفاجر شري هني على ربه ،على ربه
حىت  ﴾ِبريٌ ِليٌم خَ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َمْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّلَِّ َمتْ َراُكْم ِإنَّ اَّلََّ عَ 

.«مقول هذا واستغفر هللا يل ولكم»مث قال:  ،قرأ اآلي 
صرررررر يح. وقررررررال البرررررريص  كمررررررا يف "اإلحسرررررران". وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث  ،روا  اإلمررررررام حممررررررد بررررررن حبرررررران

[.2803و و يف "ال  ي  "  ،[3817كما يف حعلي ه على ابن حبان   ص يح. احلبا :

بن  بعث سعد -ه وعلى آله وسلم صلى هللا علي -أن النيب  عن ابن عمر  -678
: ال أجد  وال ف ال «إايك اي سعد من جتي  يوم الريامة ببعري له رغا »عبادة م دقا وقال: 
 أجيء به. فأعفا .

 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام بن حبان
و رررررررررررررررررو يف  ،[3259كمرررررررررررررررررا يف حعلي ررررررررررررررررره علرررررررررررررررررى ابرررررررررررررررررن حبررررررررررررررررران   يح.صررررررررررررررررر  وقرررررررررررررررررال البررررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررررا :

 [ أخرجه البوار.2542"ال  ي  " 

 أسلم امل قال: عمر ابن عن عمر بن عبدهللا موىل انفع وحدثي إس اق ابن قال -679
 ال فغداق اجلم ي. معمر بن مجي  له: ف ي  لل ديث ؟ أن   قري  أي :قال ،عمر أيب
 رأيت ما ك     أع غالم وأان يفع  ما وأنظر ،أثر  أحبع فغدوت عمر: بن عبدهللا قال ،عليه
 فوهللا ال:ق حممد. دين يف ودخلت ،أسلمت قد أ  مجي  اي أعلمت له: ف ال ،جاء  حىت
 املسجد باب على قام إذا حىت ،أيب واحبعت ،عمر واحبعه ،رداء  جير قام حىت راجعه ما

 بن عمر إن أال -الكعب   حول أندي هم يف و م -قري   معبر اي صوحه: أبعلى صرخ
 نأ وشهدت ،أسلمت قد ولكي ،كذب  خ لفه: م ن عمر وي ول قال: ا.صب قد اخلطاب

 قامت حىت ونهوي احل ي احلهم بر  فما إليه وثروا ورسوله. عبد  حممدا وأن هللا إال إله ال

                                         
 لكرب والفخر.العبي : ا  (1)
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 داب ما افعلوا ي ول: و و ،رأسه على وقاموا ، عدف (1)وطلح  قال: ،رءوسهم على البمس
 قال: لنا. أوحر ك مو ا ،لكم حركنا ا ل د ،رج  مثائ ثال كنا  قد لو أن ابهلل فأحلف ،لكم

 وقف حىت ،موشى وقميص ،حربة حل  عليه قري  من شيص أقب  إذا ،ذلك على  م فبينما
 فماذا اأمر  لنفسه اخ ار رج  ،فمه ف ال: عمر. صبا قالوا: شانكم ؟ ما ف ال: ،عليهم
 قال: ج .الر  عن ؟ خلوا  كذا صاحبهم لكم يسلمون كعب  بن عدي بي أحرون ؟ حريدون
 من أبت اي املدين :  اجر أن بعد حيب ف لت قال: عنه. كبط  ثواب كانوا  لكأمنا فوهللا
 العا  بي أي ذاك ؟ قال: ي احلونك و م ،أسلمت يوم مبك  عنك ال وم زجر الذي الرج 

 السهمي. وائ  بن
 . ابن حبان وأخرجه ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن  بام يف "السرية"

[. 6840كما يف حعلي ه على ابن حبان   وقال البيص احلبا : حسن.

ليكن من حج البيت ف»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -680
 .«-لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -ورخص َلن النيب  ،آخر عهده ابلبيت إال احليض

علرررررررررى شررررررررررط  ،صررررررررر يح ل شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديثوقرررررررررال: حرررررررررديث حسرررررررررن صررررررررر يح. وقرررررررررا ،روا  الرتمرررررررررذي
 البيخني. 

 [.484/ 1[ ج 944كما يف "ص يح الرتمذي"   ص يح. وقال البيص احلبا :

فلما سلم  ،وعن مغيث بن ُسي قال: صليت مع عبد هللا بن الوبري ال بح بغلس-681
 - كانت مع رسول هللا  ،أقبلت على ابن عمر ف لت: ما  ذ  ال الة ؟ قال:  ذ  صالحنا

 ان.فلما طعن عمر أسفر هبا عثم ،وأيب بكر وعمر ،-ى هللا عليه وعلى آله وسلم صل
 ورجاله ث ات.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو عبد هللا بن ماجه

 [.279/ 1و"اإلرواء" ج  ،[2551كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

ف ن   –ى هللا عليه وعلى آله وسلم صل -قال: ذكر رسول هللا  عن بن عمر  -682
 .ي     ذا فيها مظلوما  لعثمان بن عفان 

 . 451كما يف دالئ  النبوة صر  ،وقوا  شيخنا ،روا  الرتمذي
                                         

 قال املعلق: أعيا.  (1)
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 [.3708حسن.  كما يف "ص يح الرتمذي"   وقال البيص احلبا :

 –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  عن ابن عمر  -683
ظن الناس ابلدينار والدرهم تبايعوا ابلعني واتبعوا مذَّنب البرر  –يعين  –إذا » ي ول:

 .«وتركوا اجلهاد يف سبيل هللا منزل هللا ِبم بال  فلم يرفعه عنهم حىت يراجعوا دينهم
فالظرررررررا ر أنرررررره مبجمرررررررو  طرقرررررره الرررررررثالث يرح ررررررري إىل  وقرررررررال شرررررريخنا: ،وأبررررررو داود ولررررررره طرررررررق ،روا  أإلمررررررام أمحرررررررد

 . 460صر ن وهللا أعلم. كما يف "دالئ  النبوة" درج  احلس
 [.11ص يح جملمو  طرقه كما يف "ال  ي  " رقم   وقال البيص احلبا :

ل بض ني: قال يف ا –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن ابن عمر  -684
 قال: ف فرق الناس و م ال   لفون يف ال در. «هؤال  َلذه وهؤال  َلذه»

 -22 ررررررو حرررررديث صررررر يح رجالرررررره رجرررررال ال ررررر يح. كمررررررا يف ك ررررراب ال ررررردر صررررررر  وقرررررال شررررريخنا: ،بررررروارروا  ال
23 . 

  [.46إسناد  ص يح. كما يف "ال  ي  " برقم   وقال البيص احلبا :

 –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كنا مع رسول هللا  عن ابن عمر  -685
 . «ا ألتتكلو مل أتهت»وقال:  ،فرأى مترة عاثرة فأعطها سائ 

 رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح. كمرررررررا يف  وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  ابرررررررن أيب عاصرررررررم يف "السرررررررن "
 . 264"ك اب ال در" صر

إسررررررناد  صرررررر يح رجالررررره ث ررررررات رجرررررال البخرررررراري غررررررري شررررريبان بررررررن فرررررروخ فمررررررن رجررررررال  وقرررررال البرررررريص احلبرررررا :
 [.265مسلم. كما يف حت ي ه "للسن "  

رميت »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب قال: قال  عن ابن عمر  -686
قال:  قالوا: فما أول ه اي رسول هللا؟ ،«غنمًا كثرية سودا  دخلت فيها غنم كثرية بيض

لو كان »قال:  ،قالوا: العجم اي رسول هللا؟! ،«العجم يشركونكم يف دينكم ومنسابكم»
 .«لناساإللمان معلق ابلثراي لناله رجال من العجم ومسعدهم به ا

روا  احلرررررراكم وقررررررال: صرررررر يح علررررررى شرررررررط البخرررررراري.  وذكررررررر لرررررره شرررررريخنا شررررررا دا  عررررررن أيب  ريرررررررة فيمررررررا ي علررررررق 
أخرجررررره احلررررراكم  . وقرررررال البررررريص احلبرررررا :343بفرررررارس وقرررررال ف رررررح احلرررررديث واحلمرررررد هلل. كمرررررا يف "ك ررررراب ال ررررردر" صرررررر

رمحن بررررن عبررررد هللا حكلررررم فيرررره غررررري وقررررال: صرررر يح علررررى شرررررط البخرررراري وواف رررره الررررذ يب و ررررو كمررررا قرررراال لرررروال أن عبررررد الرررر
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 [.1018واحد من قب  حفظه. مث ذكر أنه حيسن حديثه كما يف "ال  ي  "  

 

صلى هللا عليه وعلى  -قال: خرج علينا رسول هللا  وعن عبد هللا بن عمرو  -687
 ،رسول هللا ف لنا: ال اي «؟متدرون ما هذان الكتاابن »ف ال:  ،ويف يد  ك اابن -آله وسلم 

  مهل هذا الكتاب من رب العاملني فيه ممسا»إال أن ختربان ؟ ف ال للذي يف يد  اليمي: 
 «داً ل على آخرهم فال يزاد فيهم وال ينرص منهم مبمث ممج ،آابئهم وقبائلهموممسا   ،اجلنة

ا  آابئهم نار وممسهذا كتاب من رب العاملني فيه ممسا  مهل ال»مث قال للذي يف مشاله: 
ص ابه: ففيم ف ال أ «مث ممجل على آخرهم فال يزاد فيهم وال ينرص منهم مبداً  ،وقبائلهم

 سددوا وقاربوا فإن صاحب اجلنة»إن كان أمر قد فر  منه ؟ ف ال:  ،العم  اي رسول هللا
 ،وإن صاحب النار خيتم له بعمل مهل النار ،وإن عمل مي عمل ،خيتم له بعمل مهل اجلنة
  فنبذمها بيد -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -مث قال رسول هللا  «وإن عمل مي عمل

 .«فرغ ربكم من العباد فريق يف اجلنة وفريق يف السعري»مث قال: 
 ورجاله ث ات.  ،ص يح روا  الرتمذي وقال: حسن ص يح غريب. وقال شيخنا:  ذا حديث

 [.848" كما يف "ال  ي    وقال البيص احلبا : حسن.

 ي واملرحبي.الراش -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال لعن رسول هللا  وعنه  -688
 ،إال احلرررررارث برررررن عبرررررد الررررررمحن ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،حسرررررن وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو داود

 جه وأمحد. وأخرجه الرتمذي وابن ما ،وقال أمحد: ال أرى به أبسا ،وقد قال ابن معني: يروى عنه و و مبهور
 [.3580كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

دعى من ا»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -689
 .«وإن رحيها ليوجد من مسرية مخسمائة عام ،إىل غري مبيه مل يرح رائحة اجلنة

ومرررررنهم  ،مرررررد برررررن ال ررررربا إال حم ،جرررررال ال ررررر يحرجالررررره ر  ،جيرررررد روا  ابرررررن ماجررررره وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث
 ومنهم من ي ول صاحل.  ،من يوث ه
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 [. 2307و و يف "ال  ي  "  ،[5864كما يف "ص يح اجلامع"   ،ص يح وقال البيص احلبا :
  :ي ومن كذب عل»قال:  «وإن رحيها ليوجد من قدر س      بعني عاما»وروا  أمحد وفيه

 . «متعمدا فليتبوم مرعده من النار
 وروا  ابن خومي  يف "ال وحيد". ،رجاله رجال ال  يح ،ص يح ل شيخنا:  ذا حديثوقا

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -يبلغ به النيب  وعن عبد هللا بن عمرو  -690
 .«من مل يرحم صغريَّن ويعر  حق كبريَّن فليس منا»

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  البخاري يف "احدب املفرد"
ويف حعلي رررررررررره علررررررررررى "الرتغيررررررررررب  ،[4943كمررررررررررا يف "صرررررررررر يح أيب داود"   ،صرررررررررر يح لبرررررررررريص احلبررررررررررا :وقررررررررررال ا

 [.97والرت يب": إسناد  حسن. وص  ه يف أص  الك اب 

من  :عكان ي عوذ من أرب  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -691
 ونفس ال حببع. ،ودعاء  ال يسمع ،ومن قلب ال  بع ،علم ال ينفع

إال يويررررررد بررررررن سررررررنان  ،رجالرررررره جررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،ا  اإلمررررررام النسررررررائيرو 
 . وقد قال ابن أيب حامت ك بت عنه و و ث  . ووث ه النسائي

 [.5457كما يف "ص يح النسائي" ص يح.   وقال البيص احلبا :

لعا  ا دخلت على عبد هللا بن عمرو بن :بن فريوز الديلمي قالوعن عبد هللا  -692
وذلك الفىت  ،فىت من قري  (1) رصاو و خم ،و و يف حائط له ابلطائف ي ال له الو ط

ن رسول خ ال حبلغي عنك حتدث هبا ع :ف لت لعبد هللا بن عمرو ،برب اخلمرب (2) نل و  يرُ 
أربعني  أنه من شرب اخلمر شرب  مل ح ب  حوب ه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا

وأنه  ،طن أمهفإن الب ي من ش ي يف ب ،ج الفىت يد  من يد عبد هللا مث وىلفاخ ل ،صباحا
ف ال  .لدحه أمهكيوم و   من خرج من بي ه ال يريد إال ال الة ببيت امل دس خرج من خطيئ ه  

اللهم إ  ال أح  ححد أن ي ول علي ما مل أق  إ  سعت رسول هللا  :عبد هللا بن عمرو
                                         

 خماصر: يد  إىل يد  جبوار خاصرحه أو كالٌ ميبي جبوار اآلخر.  (1)
 
 يُرو ّن: أي ي هم ببرب اخلمر.  (2)
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مربعني  من شرب اخلمر شربة مل تربل توبته»: ي ول -وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -
فال مدري يف  ،فإن عاد مل تربل توبته مربعني صباحا ،اب هللا عليه ،صباحا فإن اب

 «الثالثة مو يف الرابعة فإن عاد كان حرا على هللا من يسريه من ردغة اخلبال يوم الريامة
لق خلره يف إن هللا خ»: ي ول -آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -قال وسعت رسول هللا 

فمن مصابه من ذلك النور يومئذ شي  فرد اهتدى ومن  ،ظلمة مث ملرى عليهم من نوره
 عليه صلى هللا -وسعت رسول هللا  «مخطأه ضل فلذلك مقول ج  الرلم على علم هللا

 وحنن نرجو نيإن سليمان بن داود سأل ربه ثالاًث فأعطاه اثنت»: ي ول -وعلى آله وسلم 
ًا ال وسأله ملك ،سأله حكما يصاد  حكمه فأعطاه إايه ،من يكون قد معطاه الثالثة
هذا  وسأله ملما رجل خرج من بيته ال يريد إال الصالة يف ،ينبغي ألحد بعده فأعطاه إايه

 .«هحنن نرجو من يكون هللا قد معطاه إاي ،املسجد من خيرج من خطيئته كيوم ولدته ممه
وقررررررد حداولرررررره احئمرررررر  وقررررررد اح جررررررا جبميررررررع رواحرررررره مث مل  رجررررررا  وال  ،اكم وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يحروا  احلرررررر

 أعلم له عل . 
وأخرجررررره احلررررراكم وقرررررال:  ،بعرررررد أن عررررروا  إىل ابرررررن خوميررررر  ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،صررررر يح وقرررررال البررررريص احلبرررررا :

  ومل يسق إال فيما ي علق ابخلمر. ،[709كما يف "ال  ي  "   من  ذا الوجه.
 ن عبد هللا بن عمرو وع  من » :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا

 خالاًل ثالاثً س   أل هللا –عو وج   –ملا بىن بيت املردس س   أل هللا  س   ليمان بن داود 
ي ملكًا ال ينبغ –عو وج   –وس     أل هللا  ،حكماً يص     اد  حكمه فأوتيه –عز وجل  –

ُزُه إال فرغ من بنا  املسجد من ال أيتيه محٌد ال ينه وسأل هللا حني ،ألحد من بعده فأوتيه
.«الصالة فيه من خيرجه من خطيئته كيوم ولدته ممه

 ورجاله ث ات.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  النسائي
 [.692كما يف "ص يح النسائي"   ص يح. وقال البيص احلبا :

ليه وعلى صلى هللا ع - هللا رسول قال: سعت  العا  بن عمرو بن هللا وعن عبد -693
شر ص رجالً من مميت على رؤوس اخلالئق يوم الريامة فينإنِّ هللا سيخلِِّ »ي ول: -آله وسلم 
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ئًا ؟ مث يرول: متنكر من هذا شي ،كل سجل مثل مد البصر  عليه تسعة وتسعني سجالً 
. بمظلمك كتبيت احلافظون ؟ فيرول: ال اي رب. فيرول: مفَلك عذر ؟ فيرول: ال اي ر 

 وإنه ال ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها مشهد من ،فيرول: بلى إن لك عندَّن حسنة
ومشهد من حممدًا عبده ورسوله. فيرول: احضر وزنك. فيرول: اي رب ما  ،ال إله إال هللا

  فتوضع السجالت يف قال:هذه البطاقة مع هذه السجالت ؟ فرال: فإنك ال تظلم. 
 .«هللا شي  وال يثرل مع اسم ،وثرلت البطاقة ،شت السجالتكفة والبطاقة يف كفة. فطا

 وأخرجه ابن ماجه.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  الرتمذي
[.135و و يف "ال  ي  "  ،[4376كما يف "ص يح ابن ماجه"   .ص يح وقال البيص احلبا :

ان أطني أو  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: مر يب رسول هللا  وعنه  -694
ف لت: اي رسول هللا شيء أصل ه.  «هذا اي عبد هللا ؟ ما»ف ال:  ،حائطا  ل أان وأمي

لى آله صلى هللا عليه وع -مر عليب رسول هللا . ويف رواي : «األمر مسرع من ذلك»ف ال: 
هللا عليه وعلى  صلى -ف ال رسول هللا  ، با  لنا و   ى فن ن ن ل هوحنن نعاجل خُ  -وسلم 

 .«ما مرى األمر إال معجل من ذلك»: -وسلم  آله
 وابن ماجه.  ،وروا  الرتمذي ،على شرط البيخني ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

[ يف الو د.2335كما يف "ص يح الرتمذي"   ص يح. وقال البيص احلبا :

 - لمصلى هللا عليه وعلى آله وس -أن رسول هللا  وعن عبد هللا بن عمرو  -695
 .«من كتم علماً مجلمه هللا يوم الريامة بلجام من َّنر»قال: 

قرررررال  ولررررريس لررررره علررررر . وقرررررال شررررريخنا: كرررررذا ،علرررررى شررررررط البررررريخني ،صررررر يح  رررررذا إسرررررناد روا  احلررررراكم وقرررررال:
 وال  يح أنه ليس على شرطهما.  ،احلاكم

[.116"ص يح الرتغيب والرت يب"  ص يح. كما يف  وقال البيص احلبا :

صاحب ل حيدثي عن شأن اخلوارج وطعنهم على  :كان  بن و سباج قالوعن ع ب -696
 -هللا  أص اب رسول أنت من : له فل يت عبد هللا بن عمرو ف لتأمرائهم: ف ججت 

يطعنون  هبذا العراق انسوأ ،علما  عندك وقد جع  هللا  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
ملالئك  والناس لعن  هللا وا عليهم : أولئكل  ال. فويبهدون عليهم ابلضالل  ،على أمرائهم
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و فض  فجع   من ذ ب ليدب  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أيت رسول هللا  ،أمجعني
عدل أن ح هللا أمركف ال: اي حممد لئن  ،ف ام رج  من أ   البادي  ،ي سمها بني أص ابه

 «دوه رويداً ر »وىلب قال: لما ف . «وحيك من يعدل عليه بعدي ؟» ف ال: .حعدلفما أراك أن 
ررآن ال إن يف مميت مخًا َلذا،يررمون ال»: -وسلموعلى آله صلى هللا عليه  - النيب ال ف

 .ثالث   «جياوز تراقيهم، كلما خرجوا فاقتلوهم
وروا  أمحرررررررررد  ،وأخرجررررررررره البررررررررروار ،صررررررررر يح وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث ،روا  ابرررررررررن أيب عاصرررررررررم يف "السرررررررررن "

 . مبعنا 
كمرررررررا يف حعلي رررررره علررررررى "السررررررن " البرررررررن أيب   علررررررى شرررررررط البخرررررراري. ،إسررررررناد  صررررررر يح ص احلبررررررا :وقررررررال البرررررري

 [. 934عاصم  
  و و ي سرررم  -صرررلى هللا عليه وعلى آله وسرررلم  -ويف رواي :قال: أات  رج  يعي النيب

 وحيك إن مل معدل من يُ ْلَتَمس العدل ؟ مث»ف ال: اي حممد اعدل. ف ال:  ،حربا  يوم حنني
 ،هللا يررمون كتاب ،وهم معداؤه ،ش    ك من أييت قوم مثل هذا يس    ألون كتاب هللاقال: يو 

.«إذا خرجوا فاضربوا معناقهم ،حملرة رؤوسهم
ف ال: أ دي م جلاري  ،أنه ذبح شاة عبد هللا بن عمرو   ا د عن وعن -697

ل ما زال جَبي» ي ول: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -اليهودي فإ  سعت رسول هللا 
 .«حىت ظننت منه يورثه ،يوصيين ابجلار

إال شرررررررريص أيب داود وقررررررررد  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أبررررررررو داود
وث ررررره النسرررررائي علرررررى أنررررره قرررررد اتبعررررره حممرررررد برررررن عبرررررد احعلرررررى عنرررررد الرتمرررررذي و رررررو مرررررن رجرررررال مسرررررلم فاحلرررررديث رجالررررره 

  أخرجه الرتمذي.و  ،رجال ال  يح
كمرررررررررررا يف   علرررررررررررى شررررررررررررط مسرررررررررررلم. ،مررررررررررررو: صررررررررررر يح اإلسرررررررررررنادلبرررررررررررا  يف حرررررررررررديث ابرررررررررررن عوقرررررررررررال البررررررررررريص اح

 [.891"اإلرواء" 

 «يرال:»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعن ابن عمرو  -698
إن من زلتك ف ،يف الدنيا ،كما كنت ترتِِّل  ،تري ورتلاقرم وار » -يعي ل احب ال رآن  -

 .«عند آخر آية تررم ِبا
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  وأخرجه أبو داود. ،حسن وقال: حديث حسن ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديث ،مذيوا  الرت ر 
[.1464كما يف "ص يح أيب داود"   حسن ص يح. وقال البيص احلبا :

 خري»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -699
 .«وخري اجلريان خريهم جلاره ،األصحاب خريهم لصاحبه

  حديث حسن غريب. وأخرجه الدارمي. وقال:  ذا ،ذيروا  الرتم
 .[1944ص يح. كما يف "ص يح الرتمذي"   وقال البيص احلبا :

صلى هللا عليه  -قال: كنت أك ب ك  شيء أسعه من رسول هللا  وعنه  -700
أريد حفظه فنه ي قري  وقالوا: أحك ب ك  شيء حسمعه ورسول هللا  -وعلى آله وسلم 

كت عن والرضى. فأمس ،ببر ي كلم يف الغضب -يه وعلى آله وسلم صلى هللا عل -
ومأ  صبعه فأ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -الك اب فذكرت ذلك إىل رسول هللا 

 .«اكتب فو الذي نفسي بيده ما خيرج منه إال حق»إىل فيه ف ال: 
د هللا وقرررررررد وث رررررره ابرررررررن بررررررن عإال الوليرررررررد برررررر ،رجالرررررره رجرررررررال ال رررررر يح ،وقررررررال شررررررريخنا: صرررررر يح ،روا  أبررررررو داود

 والدارمي.  ،وأخرجه أمحد ،معني
[.3646كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا : ص يح.

 ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -701
فحش وال الت ،وإايكم والفحش فإن هللا ال حيب الفحش ،الظلم ظلمات يوم الريامة»

م ابلبخل وممره ،فإن الشح مهلك من كان قبلكم ممرهم ابلرطيعة فرطعوا ،م والشحوإايك
سالم أفض  أي اإل ،قال: ف ام رج  ف ال: اي رسول هللا «ففجروا وممرهم ابلفجور ،فبخلوا
 ،ف ال: اي رسول هللا ،ف ام ذلك أو آخر «من يسلم املسلمون من لسانك ويدك»؟ قال: 

 ،واَلجرة هجران: هجرة احلاضر والبادي ،هتجر ما كره ربك من»أي اهلجرة أفض  ؟ قال: 
 .«واحلاضر معظمها بلية ومفضلها مجراً  ،ويطيع إذا ممر ،فهجرة البادي من جييب إذا دعي

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد
[ لكنررررررره 539/ 2[ ج 858كمرررررررا يف "ال ررررررر ي  " حترررررررت رقرررررررم:    ،إسرررررررناد  صررررررر يح وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :

وروى أبرررررررو  ،«مم       رهم ابلرطيع       ة فرطع       وا»وأخرجررررررره النسرررررررائي يف "حفسرررررررري " إىل قولررررررره:  ،مل يسرررررررق لفظررررررر  كلررررررره
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وقررررررررد وث رررررررره  ،إال أاب كثررررررررري الوبيرررررررردي ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،داود بعضرررررررره
  النسائي.

  وعن ابن عمرو  :من هتجر»قال: قال رج  اي رسول هللا أي اهلجرة أفض  ؟ قال 
: -صررررررررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررررررررلم  -وقال رسررررررررررررول هللا  ،«-عز وجل  –ما كره ربك 

 ،فيجي  ب إذا دعي ،ف  أم  ا الب  ادي ،وهجرة الب  ادي ،اَلجرة هجران: هجرة احل  اض           ر»
 .«ومعظمها مجراً  ،فهو معظمها بلية ،ضراومما احل ،ويطيع إذا ممر

إال أيب كثررررررررررري  ،رجالررررررررره رجررررررررررال ال رررررررررر يح ، يحصرررررررررر وقررررررررررال شررررررررريخنا:  ررررررررررذا حررررررررررديث ،روا  اإلمرررررررررام النسررررررررررائي
 وقد وث ه النسائي.  ،الوبيدي

   [.4176كما يف "ص يح النسائي"   : ص يح.-رمحه هللا  –وقال البيص احلبا  

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن عبد هللا بن عمر  -702
. «تسافد احلمريف الطريق  (1)ال تروم الساعة حىت تتسافدون »: -

قلرررررت: إن ذلرررررك  ر :فرررررذكر  ويف آخررررر ،وأخرجررررره ابرررررن حبررررران ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  البررررروار
 . «نعم ليكوَّنً »لكائن ؟ قال: 

غرررررري أمحرررررد برررررن علررررري أبرررررو  ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،رجالررررره كلهرررررم ث رررررات ،سرررررند  صررررر يح وقرررررال البررررريص احلبرررررا :
. [481كما يف "ص يح ابن حبان"  ظ.  و و ث   حاف ،يعلى املوصلي احلافظ صاحب املسند

عن  (2)نا حيدث -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان نيب هللا  وعنه  -703
 م صالة.ظْ حىت ي بح ما ي وم إال إىل عُ  ،بي إسرائي 

 على شرط مسلم.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.3663 يح أيب داود" كم يف "ص  ص يح اإلسناد. وقال البيص احلبا :

                                         
ويف "موارد الظمآن"  حىت ي سافدو[، حبذف النون و و املناسب ل واعد اللغ  العربي . قاله   (1)

 شيخنا.

 دلي  على أنه جيوز رواي  ال  ص اإلسرائيلي ، اليت مل حرد يف ك ابقال البيص: ليس يف  ذا   (2)
لى هللا عليه ص -حن النيب   –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا وال يف سن  رسول هللا 

 ال ينطق عن اهلوى.  –وعلى آله وسلم 
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 ،وعن سعيد بن عمرو قال: أحى عبد هللا بن عمرو ابن  الوبري و و جالس يف احلجر -704
صلى هللا  -فإ  أشهد لسمعت رسول هللا  ،ف ال: اي ابن الوبري: إايك واإلحلاد يف حرم هللا

ه بذنوب ذنوب لو وزنت ،حيُِلُّها وحُيَلُّ به رجل من قريش»ي ول:  -عليه وعلى آله وسلم 
 ،بفإنك قد قرأت الك  ،حكون  و اي ابن عمرو ال . قال: فأنظر أن«الثرلني لوزنتها

ن  ذا وجهي دك أهقال: فإ  أش -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وص بت رسول هللا 
 إىل البام  ا دا .

 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد
/ 5[ ج 2462كمررررررررا يف "ال رررررررر ي  "   علررررررررى شرررررررررط البرررررررريخني. ،: سررررررررند  صرررررررر يحا وقررررررررال البرررررررريص احلبرررررررر

593.] 

 صلى هللا عليه وعلى آله -قال: ُكنبا عند رسول هللا  وعن عبد هللا بن عمرو -705
جي ان   ،فجاء رج  من أ   البادي  ،-وسلم   َ ف ال: أال إن  ،م ْوُرور ٌة ابلديباج ،عليه ُجببُ  س 

 ،رس ابن  فارس  ! قال: يريد أن يضع ك ب فارس  بن فارسصاحبكم  ذا قد وضع ُك ب فا
مبجامع  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وي رف ع  ك  را  بن را  ! قال: فأخذ رسول هللا 

صلى هللا  -إن نيبَّ هللا نوحاً »مث قال:  «مال مرى عليَك لباس من ال يعرل!»وقال:  ،ُجبب ه
 الوفاة قال البنه: إين قاص عليك الوصية: آُمُركَ ملا حضرته  -عليه وعلى آله وسلم 

 ،واألرضني السَّْبعَ  ،فإن السماوات السبع ،آمرك بال إله إال هللا ،وإهناَك عن اثنتني ،ابثنتني
ولو من  ، هللارجحت ِبن ال إله إال ،ووضعت ال إله إال هللا يف ِكفَّة ،لو ُوِضَعْت يف ِكفَّةٍ 
َهَمةً   ،بعواألرضني الس ،السماوات السبع ُهنَّ ال إله إ ،كنَّ َحْلَرًة ُمب ْ وسبحان  ،ال هللاَقَصَمت ْ

قال:  ،«الِكَْب هناَك عن الشرك و مو  ،وِبا يُ ْرَزُق اخلَْلقُ  ،فإهنا صالُة كل شي  ،وحبمده ،هللا
ان فما الك رْب؟ قال: أن يكون ححد ، ذا البرك قد عرفنا  ،قلُت: أو قي  : اي رسول هللا

ها؟ أن يكون ححدان ُحلب ٌ ير ْلب سُ  و قال:  ،«ال»ما شراكان حسنان؟ قال: نعالن حسن ان هل
ون قال: أفهو أن يك ،«ال»قال: الكرب  و أن يكون ححدان داب  يركبها؟ قال:  ،«ال»قال: 
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َسَفُه »فما الك رْب؟ قال:  ،قي : اي رسول هللا ،«ال»ححدان أص اب جيلسون إليه؟ قال: 
 .«اسوَغْمُص الن ،احلَقِِّ 

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  احمام أمحد
[.1/209[ ج 134كما يف"ال  ي  " برقم:   وقال البيص احلبا : سند  ص يح.

ه صلى هللا عليه وعلى آل -قال: صلينا مع رسول هللا   عمرو بن هللا وعن عبد-706
له وسلم آ صلى هللا عليه وعلى - فجاء ،رجع من ورجع ع ب من املغرب فع ب -وسلم 

كم قد فتح هذا رب ،مبشروا معشر املسلمني»ف ال:  ،ركب يه عن ثيابه حيسر كاد  وقد -
يرول: هؤال  عبادي قضوا فريضة وهم  ،م املالئكةبكاباًب من مبواب السما  يباهي 

 .  النفسثوبه عن ركب يه وقد حفو  وإن كاد حيسر :. ويف رواي  مثله وزاد«ينتظرون مخرى
 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح ل شيخنا:  ذا حديثوقا ،روا  أمحد

[.2/269[ ج 661كما يف "ال  ي  "   على شرط مسلم. ،سند  ص يح وقال البيص احلبا :

عمل  لكل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه -707
غري ذلك  ومن كانت إىل ،شرة؟ ولكل شرة فارة فمن كانت فارته إىل سنيت فرد مفلح

 .«فرد هلك
 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

كمرررررا يف حت ي ررررره "للسرررررن " البرررررن أيب عاصرررررم   علرررررى شررررررط البررررريخني. ،إسرررررناد  صررررر يح وقرررررال البررررريص احلبرررررا :
[.51برقم: 

 عز إن هللا»كان ي ول:   –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –أن النيب  وعنه -708
 .«عثاً غَباً فيرول: انظروا إىل عبادي متوين ش ،كته عشية عرفة أبهل عرفةوجل يباهي مالئ

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد
 [.1864كما يف "ص يح اجلامع"   ص يح. وقال البيص احلبا :

 إذا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا رسول كان  قال عمرو بن هللا عبد عن-709
 فجاء ،ي سمهو  فيخمسه ،بغنائمهم فيجيئون ،الناس يف فنادى ،بالال   رأم غنيم  أصاب
 غنيم .ال من أصبنا  كنا  فيما  ذا ،هللا رسول اي ف ال: ،شعر من بومام ذلك بعد رج 
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 فاع ذر «فما منعَك من جتي  به؟» قال: نعم. قال: ثالث . «ممسعت بالاًل ينادي؟»ف ال: 
 .«الريامة فلن مقبله عنككن منت جتي  به يوم »ف ال:  ،إليه

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
[.2712كما يف "ص يح أيب داود"   حسن. وقال البيص احلبا :

سجد أنه كان إذا دخ  امل –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –عن النيب  وعنه -710
قال:  «جيمطان الر من الشي ،وسلطانه الردمي ،وبوجهه الكرمي ،معوذ ابهلل العظيم»قال: 

 .«فإذا قال ذلك؛ قال الشيطان: حفظ مين سائر اليوم»أ ق ُط؟ قُلُت: نعم. قال: 
 وأخرجه النسائي.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

[.1/136[ ج 466كما يف "ص يح أيب داود   ص يح. وقال البيص احلبا :

 ،ركمخيا»: -على آله وسلم صلى هللا عليه و  -قال: قال رسول هللا  وعنه -711
 .«خياركم لنسائهم
 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن ماجه

[.2009كما يف "ص يح ابن ماجه"   ص يح. وقال البيص احلبا :

على آله صلى هللا عليه و  - هللا رسول قال قال: العا  بن عمرو بن هللا عبد وعن-712
ان على طريرة حسنة من العبادة؟ مث مرض؟ قيل للملك املوكل إن العبد إذا ك»: -وسلم 

 .«مو مكفته إيل ،به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليرا حىت مطلره
 حسن.  ومعمر يف "اجلامع" وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

[.1232[ حتت رقم:  3/233كما يف "ال  ي  "   .إسناد  حسن وقال البيص احلبا :

  قال: عند ذكر أ  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا أن  وعنه -713
 .«كل جعظري جواظ مستكَب مجَّاع مناع»النار: 

وأ رررررررر  اجلنرررررررر : »ويف روايرررررررر :  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أمحررررررررد

 . «الضعفاء املغلوبون

 ،وواف ررررره الرررررذ يب ،معلرررررى شررررررط مسرررررل ،صررررر يح أخرجررررره احلررررراكم وأمحرررررد وقرررررال احلررررراكم: وقرررررال البررررريص احلبرررررا :
  [.1741كما يف "ال  ي  "   و و كما قاال.
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ف ال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –قال: جاء أعرايب إىل النيب  وعنه -714
 .«قرن ينفخ فيه»ما ال ور؟ قال: 
و وأخرجررررره أبررررر ،الررررره ث ررررراتورج ،صررررر يح وقرررررال: حسرررررن صررررر يح. وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  الرتمرررررذي

 . داود
 [.1080[ و و يف "ال  ي  " 4742كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

أمن الكرب أن ألبس احلل   ،قال: قلت: اي رسول هللا ،عن عبد هللا بن عمرو  -715
 . «إن هللا مجيل حيب اجلمال»احلسن ؟ قال: 
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  احلاكم

لبرررررا : روا  احلررررراكم وقرررررال: علرررررى شررررررط مسرررررلم. و رررررو كمرررررا قرررررال. كمرررررا يف "ال ررررر ي  " حترررررت وقرررررال البررررريص اح
 [.1626رقم  

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -قال: هنى رسول هللا  ، وعن عبد هللا بن عمر  -716
 وكسب احلجام.  ،وأجر الكا ن ،ومهر البغي ،عن مثن الكلب –

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  احلاكم
 ،ومهرررررر البغررررري ،ومثرررررن الكلرررررب ،ت: وعررررروا  السررررريوطي إىل الطيالسررررري بلفرررررظ: هنرررررى عرررررن مثرررررن الكلرررررب واخلنويررررررقلررررر

 وأجر الكا ن. 
 [.6825كما يف "ص يح اجلامع"    ،وقال البيص احلبا : ص يح. وعوا إىل أحاديث البيو 

 حنني يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول شهدت قال: عن عبد هللا بن عمرو  -717
 نول قد فإنه عليك هللا من علينا فمن وعبرية أص  إان حممد اي ف الوا:  وازن وفود حهوجاء
 قالوا «اختاروا بني نسائكم ومموالكم ومبنائكم»ف ال:  عليك  فى ال ما البالء من بنا

ب فهو مما ما كان يل ولبين عبد املطل»ف ال:  أبناءان خن ار وأموالنا أحسابنا بني خريحنا
 يت الظهر فرولوا إَّن نستشفع برسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املؤمننيلكم فإذا صل

 رسول ف ال ففعلوا ال:ق «وابملؤمنني على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نسائنا ومبنائنا
 املهاجرون: الوق «مما ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم»وسلم:  عليه هللا صلى هللا
 بن عيين  قالو  ذلك مث  احن ار وقالت وسلم عليه هللا صلى هللا سوللر  فهو لنا كان  وما
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 وقال الف متيم وبنو أان أما حابس: بن احقر  وقال فال فوارة ولبي ل كان  ما أما بدر:
 صلى هللا لرسول  و ب  كذبت  احليان: ف الت فال سليم وبنو أان أما مرداس: بن عباس
يهم نسا هم اي ميها الناس ردوا عل»وسلم:  عليه هللا ىصل هللا رسول ف ال وسلم عليه هللا

ومبنا هم فمن متسك بشي  من الفي  فله علينا ستة فرائض من مول شي  يفيئه هللا 
 .«علينا

 صر  ابن إس اق عند ابن  بام ابل  ديث.  وقال شيخنا: ،روا  أمحد يف موضعني وابن إس اق
  ابرررررررن إسررررررر اق ابل  رررررررديث فوالرررررررت شررررررربه  حدليسررررررره  رررررررذا إسرررررررناد حسرررررررن وقرررررررد صرررررررر  وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :

                       [.1973ولل ديث شوا د. كما يف "ال  ي  "  

 

إن معظم »ال: ق –وعلى آله سلم  عليه هللا صلى - النيب عن قرط بن هللا عبد عن-718

 ثور: قال عيسى: قال - («1) مث يوم اْلَررِِّ  ،يوم النحر -تبارك وتعاىل  – األايم عند هللا
 بدانت -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا لرسول وقُررّ ب   وقال: –الثا   اليوم و و
 بكلم  ف كلم :قال جنوهبا وجبت فلما ،يبدأ أبي هن إليه يودلفن فطف ن ،ست أو مخس
 .«من شا  اقتطع»قال:  قال؟ ما ف لت: أفهمها مل خفي 

 وروا  أمحد.  ،ور  و بن يويدوث ،حسن شيخنا:  ذا حديث وقال ،روا  أبو داود
 [.1765كما يف "أيب داود"   .ص يح: وقال البيص احلبا 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن عبد هللا بن عمرو  -719
أييت على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبرى منهم حثالة قد مرجت عهودهم »: -

خرج من . قالوا: اي رسول هللا فما امل«م واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بني مصابعهوممانته

                                         
 بعد أن فرغوا فيه مب:قال يف "عون املعبود":    و اليوم الذي يلي يوم الن ر حن الناس ي رون   (1)

 من طواف اإلفاض  والن ر واسرتاحوا [. ا ر.
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ون وتربلون على ممر خاصتكم وتدع ،أتخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون»ذلك. قال: 
 .«ممر عامتكم

 . 456حسن. كما يف "دالئ  النبوة" صر وقال شيخنا: ،روا  أمحد
 [.4343و 4342يف "ص يح أيب داود"   حسن ص يح. كما وقال البيص احلبا :

 ،فيها وفأوج صالة ايسر بن عمار بنا صلى قال: أبيه عن السائب بن عن عطاء -720
 عوتد ف د ذلك على أما ف ال: ال الة. أوجوت أو خففت ل د ال وم: بع  له ف ال
 ال وم من رج  هحبع قام فلما ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سع هن بدعوات فيها
و اللهم بعلمك »ال وم:  به فأخرب جاء مث الدعاء عن فسأله نفسه عن ك:  أنه غري أيب و 

الغيب وقدرتك على اخللق محيين ما علمت احلياة خريا يل وتوفين إذا علمت الوفاة خريا 
 ،بومسألك كلمة احلق يف الرضا والغض ،اللهم ومسألك خشيتك يف الغيب والشهادة ،يل

 ،رطعومسألك قرة عني ال تن ،ومسألك نعيما ال ينفد ،ر والغىنومسألك الرصد يف الفر
 ومسألك لذة النظر إىل ،ومسألك برد العيش بعد املوت ،ومسألك الرضا  بعد الرضا 

ة اإللمان اللهم زينا بزين ،وجهك والشوق إىل لرائك يف غري ضرا  مضرة وال فتنة مضلة
 .«واجعلنا هداة مهتدين

. وقرررررررال البررررررريص 34 ررررررذا حرررررررديث صررررررر يح. كمررررررا يف "اجلرررررررامع يف ال ررررررردر" صررررررر ا:وقرررررررال شررررررريخن ،روا  النسررررررائي
 [.1305و 1304ص يح. كما يف "ص يح النسائي"   احلبا :

 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن أيب موسى -721
يع األرض فجا  بنوا آدم على قدر األرض إن هللا خلق آدم من قبضة قبضها من مج»

ويف   «جا  منهم األمحر واألبيض واألسود وبني ذلك والسهل واحلزن واخلبيث والطيب
 .«وبني ذلك واخلبيث والطيب»رواي : 

وقررررررد  ،إال قسررررررام  بررررررن ز ررررررري ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
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 ذي. وروا  الرتم ،وث ه ابن سعد
[. 3/144[ ج 4693كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

 .« بويلال نكاح إال»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أّن النيب  وعنه  -722
وال يعررررر   رسرررررال مرررررن أرسرررررله وأحسرررررن مرررررن مجرررررع طرقررررره  ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو داود

 مذي وابن ماجه. واحلديث أخرجه الرت  ،احلاكم
 [.1/584[ ج 2085كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  وعن أيب موسى  -723
 راعاة الضيف.وأييت مُ  ،ويع    الباة ،ويلبس ال وف ،يركب احلمار

  على شرط البيخني. ،وقال: حديث ص يح ،روا  احلاكم
كمرررررا يف "ال ررررر ي  " حترررررت   .و رررررو كمرررررا قررررراال ،يص احلبرررررا  بعرررررد ح ررررر يح احلررررراكم: وواف ررررره الرررررذ يبوقرررررال البررررر

 [.5/159[ ج 2125رقم: 

تأمر تس»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -724
 .«جفال تزو » . ويف رواي :«وإن مبت مل ُتْكَره ،فإن سكتت فرد مذنت ،اليتيمة يف نفسها

 وأبو يعلى.  ،وروا  الدارمي ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد
وسررررررند  صرررررر يح  ،وكررررررذا يف سررررررنن الرررررردارمي ،[:  ررررررو يف املسررررررند656وقررررررال البرررررريص احلبررررررا  يف "ال رررررر ي  " 

 على شرطهما.

سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -كانت اليهود حعاطس عند النيب   قال: وعنه  -725
 .«ويصلح ابلكم ،يهديكم هللا»فكان ي ول:  ،«يرمحكم هللا»ل هلا: رجاء أن ي و -

إال حكرررررريم بررررررن الررررررديلم وقررررررد ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 وروا  الرتمذي.  ،والنسائي ،وث ه ابن معني

 [.3/237[ ج 5038كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

رت إذا استعط»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب   وعنه -726
 قال قوال  شديدا .  «فهي كذا وكذا ،فمرت على الروم ليجدوا رحيها ،املرمة

و ررررررو  ،إال ثبررررررت بررررررن عمررررررارة ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،حسررررررن وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
كمرررررا   ،حسرررررن . وقرررررال البررررريص احلبرررررا :«فه     ي زاني     ة»وفيررررره: وأمحرررررد  وأخرجررررره الرتمرررررذي والنسرررررائي ،حسرررررن احلرررررديث

 [.2/538[ ج 4173يف "ص يح أيب داود" 
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ه صلى هللا علي - النيب معه وخرج ،البام إىل طالب أبو خرج قال: وعنه  -727
 ،رحاهلم لواف  ، بطوا الرا ب على أشرفوا فلما ،قري  من أشياخ يف -وعلى آله وسلم 

 فهم قال: ،يل فت وال ،إليهم  رج فال به ميرون ذلك قب  وكانوا ،الرا ب إليهم فخرج
لى هللا عليه ص - هللا رسول بيد فأخذ جاء حىت ،الرا ب ي خللهم فجع  ،رحاهلم حيلون

 للعاملني. رمح  هللا يبعثه ،العاملني رب رسول  ذا ،العاملني سيد  ذا ف ال:-وعلى آله وسلم 
 شجر بقي مل الع ب  من أشرف م حني إنكم :؟ ف ال كعلمُ  ما قري : من أشياخ له ف ال
 من  أسف ،النبوة خبامت أعرفه وإ  ،لنيب إال يسجدان وال ،ساجدا   خر إال حجر وال

 رعي  يف  و كانف به أات م فلما طعاما . هلم ف نع رجع مث ،ال فاح  مث  ،ك فه  غضروف
 سب و  قد  موجد ال وم من دان فلما ،حظله غمام  وعليه فأقب  إليه. أرسلوا ف ال: ،اإلب 
 مال لبجرةا يفء إىل انظروا ف ال: ،عليه البجرة يفء مال جلس فلما ،البجرة يفء إىل

 إذا الروم فإن ،الروم إىل به يذ بوا ال أن يناشد م و و عليهم قائم  و فبينما قال: عليه.
 ما ف ال: ، بلهمفاس  ،ومالر  من أقبلوا قد بسبع  فإذا فال فت ،في  لونه ،ابل ف  عرفو  رأو 
 إليه عثب إال طريق يبق فلم ،البهر  ذا يف خارج النيب  ذا إن جئنا قالوا: بكم ؟ جاء

منكم  خري و  أحد خلفكم    ف ال:  ذا. طري ك إىل فبعثنا خرب  أخربان قد وإان ،أبانس
 يس طيع    ،ي ضيه أن هللا أراد أمرا   أفرأي م قال:  ذا. كبطري  خرب  أخربان إمنا قالوا: ؟

 وليه ؟ كمأي ابهلل أنبدكم قال: ،معه وأقاموا فبايعو  قال: ال. قالوا: رد  ؟ الناس من أحد
 وزوبد  الال .بكر ب أبو معه وبعث ،طالب أبو رد  حىت يناشد  يول فلم طالب. أبو قالوا:

والويت. الكعك من الرا ب

 ،يب بكرررررررر و برررررررالل يف احلرررررررديثغريرررررررب. وقرررررررال شررررررريخنا: ذكرررررررر أ حسرررررررن حرررررررديث  رررررررذا وقرررررررال: ،روا  الرتمرررررررذي
 كما يف "حتف  اححوذي".   ،وكما قاله اجلوري ،كما قاله احلافظ يف "اإلصاب " يف حرمج  حبرية الرا ب  ،و م

كررررابن ال ررررريم رمحهرررررم   ،ورد علرررررى مررررن ضرررررعفه ،ودافررررع عنررررره دفاعررررا  شرررررديدا   ،قلررررت: وقرررررد صرررر  ه البررررريص احلبرررررا 
 "صررررررررررررررررر يح وصررررررررررررررررر  ه يف ،[42  البرررررررررررررررررن ال ررررررررررررررررريم    ررررررررررررررررره علرررررررررررررررررى فوائرررررررررررررررررد حديثيررررررررررررررررريو رررررررررررررررررذا يف حعل ،هللا مجيعررررررررررررررررا  
قال: لكن ذكر بالل منكر كما قي . ا ر.و  ،[3620الرتمذي" 

صلى هللا عليه وعلى آله  - هللا رسول قال قال:  احشعري موسى أيب وعن -728
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ولمسي   ،مناً يصبح الرجل فيها مؤ  ،كرطع الليل املظلم  إن بني يدي الساعة فتناً »: -وسلم 
يها خري من واملاشي ف ،الراعد فيها خري من الرائم ،ويصبح كافراً  ،ناً ولمسي مؤم ،كافراً 
 -إن دخل ف ،واضربوا سيوفكم ابحلجارة ،وقطِّعوا مواركم ،فكسِّروا قسيِِّكم ،الساعي

 .«فليكن كخري ابين آدم -يعين على محد منكم 
 ،بعضرررررره مررررررذيالرت  وأخرررررررج ،علررررررى شرررررررط البخرررررراري ،حسررررررن وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،أخرجرررررره أبررررررو داود

 وأخرجه ابن ماجه.  ،وقال: حسن غريب
 [.4259كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: قال رسول هللا  وعن أيب موسى احشعري  -729
ُت بني الشفاعة وبني من يَْدُخل نص  مميت اجلنة»: -وسلم  ألهنا  ،الشفاعة فاخارت ،ُخريِّ
 .«متروهنا للمترني ؟ ال ولكنها للمذنبني اخلطائني املتلوثني ،ومكفى معم

وقررررررد قررررررال  ،إال إساعيرررررر  بررررررن أسررررررد ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  ابررررررن ماجرررررر 
 ووث ه غري واحد.  ،ابن أيب حامت: ك بت عنه مع أيب و و ث   صدوق

 ،كان حيرسه أص ابه- صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -أن النيب  وعنه  -730
ان مبعاذ فإذا أ ،ف مت ذات ليل  فلم أر  يف منامه وأخذ  ما قدم وما حدث فذ بت أنظر

صلى  -ل ي الذي ل يت. فسمعنا صوات  مث   ويو الرحى فوقفا على مكاهنما فجاء النيب 
من  هل تدرون مين كنت ؟ ماين آت»من قب  ال وت ف ال: -هللا عليه وعلى آله وسلم 

اخارت ف ،فخريين بني من يدخل نص  مميت اجلنة وبني الشفاعة –عز وجل  – ري
منتم »: أن جيعلنا يف البفاع . ف ال –عو وج   –أد  هللا  ،ف اال: اي رسول هللا «الشفاعة

 .«ومن مات ال يشرك ابهلل شيئا يف شفاعيت
  روا  أمحد.

 وعند  خم  را. ،[821بن أيب عاصم كما يف حت يق"السن "ال  ،حديث ص يح وقال البيص احلبا :
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 : قال لرج-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعن ابن مسعود  -731
 .«لوال منك رسول لرتلتك»

 [. 5204"ص يح اجلامع" كما يفحسن.   وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد
  وأخرجه أبو يعلى وفيه قال ابن مسرررررررررعود أحدمها ابن  ،لم  بعث رجلنيأن مسررررررررري

 حممدمن  متش  هدان»: -صررلى هللا عليه وعلى آله وسررلم  -ف ال رسررول هللا  ،أثل  بن حجر
لى آله صررررلى هللا عليه وع -قاال: نبررررهد أن مسرررريلم  رسررررول هللا. ف ال النيب  «رس   ول هللا ؟

عود ابلكوف  سرر. فبينما ابن م«وفداً قتلتكما تالً الو كنت ق ،آمنت ابهلل ورس  وله»: -وسررلم 
   حدرون ملا ف ال لل وم: و  ،فأمر ب  له ،إذ رفع إليه الرج  الذي مع ابن أثل  و و قريب له

ق لت  ذا ؟ قالوا: ال ندري. ف ال: إن مسرررررررررررررريلم  بعث  ذا مع ابن أثل  بن حجر ف ال 
: قاال «متش  هدان مين حممدًا رس  ول هللا ؟»: -صررلى هللا عليه وعلى آله وسررلم  -رسررول هللا 

آمنت ابهلل »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -نبهد أن مسيلم  رسول هللا. ف ال النيب 
الرج   قال أبو وائ : وكان ،قال: فلذلك ق ل ه ،«ورس           وله لو كنت قاتال وفدًا قتلتكما

 يومئذ كافرا .
و رررررو إال حارثررررر  برررررن مضررررررب  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ، رررررذا حرررررديث صررررر يح وروا  أبرررررو داود وقرررررال شررررريخنا:

 ث  . 
 [.2762كما يف "ص يح أيب داود"   ،حص ي وقال البيص احلبا :

  وأخرجه عبد الرزاق وفيه: جاء رج  إىل ابن مسرررررررررعود ف ال: إ  مررت مبسرررررررررجد بي
واخلابوات  ،اوالعاجنات عجن ،حنيف  فسررررمع هم ي رءون شرررريئا  مل ينوله هللا: والطاحنات ط نا

  و .ساق احلديث بن ،واالقمات ل ما ،خربا
إن »ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -732

 .«ومن يتخذ الربور مساجد ،من شرار الناس من تدركه الساعة وهم محيا 
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 وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،«و ررررررم أحيرررررراء»وقررررررد أخرجرررررره مسررررررلم والبخرررررراري إىل قولرررررره:  ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد

 وأخرجه أبو يعلى والبوار.  ،حسن
 [. 217كما يف "أحكام اجلنائو"     ،روا  أمحد بسندين حسنني وقال البيص احلبا :

 ،ر وعمرأات  بني أيب بك-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -733
ْلها ف ال النيب  ،وعبد هللا ي لي : -ه وعلى آله وسلم صلى هللا علي -فاف  ح النساء ف س   

م يسأل مث ح د «غضا كما منزل فليررمه على قرا ة ابن مم عبدمن محب من يررم الررآن »
 «سل تعطه ،عطهسل ت ،سل تعطه»ي ول: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فجع  النيب 

 –ك حممد ومراف   نبي ،ونعيما ال ينفذ ،ال يرحد ف ال فيما سأل: اللهم إ  أسألك إمياان
 ،يببر لاخللد. قال: فأحى عمر عبد هللا  يف أعلى جن  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 فوجد أاب بكر قد سب ه ف ال: إن فعلت ل د كنت سباقا  ابخلري.
 . اخ  اروروا  الرتمذي وفيه  ،وأخرجه أبو يعلى ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

 [.2301سند  حسن. كما يف "ال  ي  "  وقال البيص احلبا :

: قال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -سول هللا أن ر  وعن ابن مسعود  -734
ِمثل من و  ،وإمام ضاللة ،مشد الناس عذااب يوم الريامة: رجل قتله نيب مو قتل نبياً »

 .«املمثلني
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد

 [.281كما يف ال  ي   برقم:    ،إسناد  جيد وقال البيص احلبا :

ملؤمن إن ا»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ل رسول هللا قال: قا وعنه  -735
 .«البذي وال ليس ابللعان وال الطعان وال الفاحش 

رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح إال حممررررررررد بررررررررن عبررررررررد  ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  اإلمررررررررام أمحررررررررد
  والبخاري يف "احدب املفرد". ،علىوأخرجه أبو ي ،الرمحن وقد وث ه ابن معني

[ ويف 1014كمررررررررررررا يف حت يررررررررررررق السررررررررررررن  البررررررررررررن أيب عاصررررررررررررم   ،حررررررررررررديث صرررررررررررر يح ال البرررررررررررريص احلبررررررررررررا :وقرررررررررررر
 [.320"ال  ي  " 

من  ما محد مكثر»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -736
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 .«الراب إال كان عاقبة ممره إىل قلة
إال عبررررررراس برررررررن  ، يحرجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  اإلمرررررررام ابرررررررن ماجررررررره

 وقد وث ه ابن أيب حامت.  ،جعفر
 [.2309كما يف "ص يح ابن ماجه"   ص يح. وقال البيص احلبا :

 ،ان تزنيانالعين»أنه قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -737
 .«والفرج يزين ،واليدان تزنيان والرجالن تزنيان

 وأخرجه أبو يعلى.  ،حسن ا حديثوقال شيخنا:  ذ ،روا  اإلمام أمحد
[ ج 2370كمررررررا يف "اإلرواء"حتررررررت رقررررررم:    وإسررررررناد  جيررررررد. ،وأبررررررو نعرررررريم ،ا  أمحرررررردرو  وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :

 يف ال  ي ني مبعنا . [. قلت: وجاء احلديث عن أيب  ريرة 8/38

ا  مث ف طعه قطعا عنيف ،رزا  من احلمرةأنه دخ  على امرأة فرأى عليها ح وعنه  -738
 عليه صلى هللا -ل: إن آل عبد هللا عن البرك أغنياء. وقال: كان  ا حفظنا عن النيب قا

 .«من الرقى والتمائم والتولة من الشرك»: -وعلى آله وسلم 
حسرررررررن. وقرررررررال البررررررريص  ومل  رجرررررررا . وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،وقرررررررال: صررررررر يح اإلسرررررررناد ،روا  احلررررررراكم

[.1628كما يف "ص يح اجلامع"   ص يح. احلبا :

 ،ك  ثالث  على بعري. كان أبو لباب   ،قال: كنا يوم بدر وعن ابن مسعود  -739
قال: وكانت -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -زميلي رسول هللا  ،وعلي بن أيب طالب

ما »ال: قال: ف اال: حنن منبي عنك ق-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ع ب  رسول هللا 
 .«غىن عن األجر منكمامنتما أبقوى مين وال مَّن أب

 وروا  أبو يعلى والبوار.  ،حسن روا  اإلمام أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
 وضمن كالمه أنه حسن. ،[5/326[ ج 2257وذكر احلديث احلبا  يف "ال  ي  " 

بوا مجي»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -740
 .«تضربوا املسلمني وال ،وال تردوا اَلدية ،الداعي

 ،وروا  ابرررررررن أيب شررررررريب  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد
 والبوار.  ،وأبو يعلى

وقال: إسناد  على شرط البيخني. ،[6/59[ ج 1616وص  ه البيص احلبان يف "اإلرواء" 
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مخرا  ؟  ر حلي هوعن زيد بن و ب قال: أويت ابن مسعود ف ي :  ذا فالن ح ط -741
 ف ال عبد هللا: إان قد هنينا عن ال جسس ولكن إن يطهر لنا شيء  خذ به.

 على شرط البيخني.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود
 [.3/199[ ج 4890كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح اإلسناد. وقال البيص احلبا :

ض  كان يف-ليه وعلى آله وسلم صلى هللا ع -أن النيب  وعن ابن مسعود  -742
 كلها مث  صالحه.  ،صالة اجلميع على صالة الرج  وحد  خبمس وعبرين صالة

 وأخرجه أبو يعلى.  ،رجاله رجال ال  يح ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد
 [.399كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"   .ص يح وقال البيص احلبا :

مث  ،طا  خ-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -لنا رسول هللا قال: خط  وعنه  -743
قال:  ،«بلٌ س هذه»مث قال:  ،مث خط خطوطا  عن ميينه وعن مشاله ،«هذا سبيل هللا»قال: 
َراِطي ُمْسَتِريًما ِإنَّ َهَذا صِ ﴿مث قرأ:  ،«على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ،متفرقة»يويد: 

 .(1)﴾وا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبعُ 
 ،عبررررررد هللا بررررررن عبررررررد الرررررررمحن الرررررردارميوأخرجرررررره أبررررررو حممررررررد  ،حسررررررن وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أمحررررررد

 والبوار. 
كمررررررررررررررررا يف حت ي رررررررررررررررره "للسررررررررررررررررن " البررررررررررررررررن أيب عاصررررررررررررررررم  ج   إسررررررررررررررررناد  حسررررررررررررررررن. وقررررررررررررررررال البرررررررررررررررريص احلبررررررررررررررررا :

  .لى حديث جابر قبله بن و لكن أحال ع ،و و مل يسق لفظه،[17[ 1/12

أنه كان جي ي سواكا من احراك وكان دقيق  عن زر بن حبي  عن ابن مسعود  -744
هللا عليه وعلى  صلى -ف ال رسول هللا  ،فض ك ال وم منه ،الساقني فجعلت الريح حكفؤ 

فسي والذي ن»قالوا: اي نيب هللا من دق  ساقيه. ف ال:  «مم تضحكون ؟»: -آله وسلم 
 .«َلما مثرل يف امليزان من محد بيده

 والبوار.  ،وأخرجه أبو يعلى ،حسن روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث
 ،عنرررررررررد الطرررررررررربا  وابرررررررررن سرررررررررعد ،و رررررررررو صررررررررر يح بطرقررررررررره الكثررررررررررية ،إسرررررررررناد  حسرررررررررن وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا :

 [.2750كما يف "ال  ي  "   ،وببوا د 

                                         
 .153سورة احنعام، اآلي :   (1)
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: -لم عليه وعلى آله وس صلى هللا -وعنه رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  -745
لوا الصالة وهم فص وهمفإن مدركتم ،ستدركون مقواماً يصلون الصالة لغري وقتها ملعلك»

 .«وصلوا معهم واجعلوها سبحة ،لوقتها
 وأخرجه ابن ماج .  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  النسائي

 [. 1269كما يف "ص يح ابن ماج "   حسن ص يح. وقال البيص احلبا :

رج يف خي»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -746
 ،يررمون الررآن ال جياوز تراقيهم ،سفها  األحالم ،آخر الزمان قوم محداث األسنان

 .«كما لمرق السهم من الرمية  ،لمرقون من الدين ،يرولون من قول خري الَبية
وأمحررررررد  ،ابررررررن ماجررررررهحسررررررن. وقررررررد روا   ا:  ررررررذا حررررررديثوقررررررال: حسررررررن صرررررر يح. وقررررررال شرررررريخن ،روا  الرتمررررررذي

ولفررررظ  «م    ن مدرَكه    م فلير    تلهم ف    إن يف ق    تلهم مج    راً عظيم    ا عن    د هللا مل    ن ق    تلهم»: اوزاد،

  الوايدة حمحد. 
 [.167كما يف "ص يح ابن ماج "   حسن ص يح. وقال البيص احلبا :

وسلم  لى آلهصلى هللا عليه وع -قال: ملا قب  رسول هللا  وعن ابن مسعود  -747
. فأات م عمر ف ال: ألس م حعلمون أن رسول هللا ومنكم أمري ،قالت احن ار: منا أمري-
فسه قد أمر أاب بكر أن ي لي ابلناس ؟ فأيكم حطيب ن-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

 أن ي  دم أاب بكر ؟ قالوا: نعوذ ابهلل أن ن  دم أاب بكر.
 وأخرجه أمحد.  ،حسن حديثوقال شيخنا:  ذا  ،روا  النسائي

 [.776كما يف "ص يح النسائي"   حسن اإلسناد. وقال البيص احلبا :

صلى  -فمر يب رسول هللا  ،قال: كنت أرعى غنما لع ب  بن أيب معيط وعنه  -748
 ،: نعمقال: قلت «اي غالم هل من لَّب ؟»وأبو بكر ف ال: -هللا عليه وعلى آله وسلم 

 ،مسح ضرعهاف ،فأحي ه بباة «عليها الفحل ؟ ن شاة مل ين زفهل م»مؤمتن. قال:  ولكي
ف لص. قال: مث  «اقلص»مث قال للضر :  ،فنرول لنب ف لبه يف إانء فبرب وس ى أاب بكر

علمي من  ذا ال ول. قال: فمسح رأسي وقال:  ،أحي ه بعد  ذا ف لت: اي رسول هللا
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اح لب ات  أبو بكر ب خرة من ورة ف. ويف رواي :   قال: فأ«يرمحك هللا فإنك غليم معلم»
قال: مث أحي ه بعد ذلك قلت: علمي من  ذا  ،فبرب وشرب أبو بكر وشربت ،فيها

 ينازعي القال: فأخذت من فيه سبعني سورة.  ويف رواي :  «إنك غالم معلم»ال رآن. قال: 
 فيها أحد. 

 . والطيالسي وابن أيب شيب  ،ىوأخرجه أبو يعل ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روامها اإلمام أمحد
 [.6470علي ه على "ص يح ابن حبان" كما يف ح  حسن ص يح. وقال البيص احلبا :

 عليه صلى هللا -فوجد قلب حممد  ،هللا نظر يف قلوب العباد نب إقال:  وعنه  -749
مث نظر يف قلوب  ،فاب عثه برسال ه ،فاصطفا  لنفسه ،خري قلوب العباد-وعلى آله وسلم 

راء نبيه ي احلون ز فجعلهم و  ،فوجد قلوب أص ابه خري قلوب العباد ،باد بعد قلب حممدالع
وما رأوا سيئا  فهو عند هللا  ،(1)فهو عند هللا حسن  ،فما رأى املسلمون حسنا   ،على دينه
 سيء.

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد
وذكرررررررر  يف "الضرررررررعيف " حن احلرررررررديث  ،[533عيف " كمرررررررا يف "الضررررررر  ،إسرررررررناد  حسرررررررن وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :

 وال أص  له مرفوعا كذا قال. ،جاء مرفوعا والراجح الوقف

إذا  »: قال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن ابن مسعود  -750
ح مبواب مث تفت ،إىل السما  الدنيا –عز وجل  –كان ثلث الليل الباقي يهبط هللا 

يده فيرول: هل من سائل يعطى سؤله. فال يزال كذلك حىت يطلع  مث يبسط ،السما 
 .«الفجر

 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد
كمررررررررررا يف "اإلرواء" ج   . سررررررررررناد صرررررررررر يح ،واآلجررررررررررري ،وأمحررررررررررد ، روا  ابررررررررررن خوميرررررررررر وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا :

 [.450[ حتت رقم:  2/199

 ،عباءصالة ال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -سول هللا قال: أخر ر  وعنه  -751
                                         

قال شيخنا رمحه هللا ليس فيه دلي  للمس  سنني للبد ، فإن املسلمني الكاملون اإلسالم ال   (1)
 يس  سنون البد ، مث  و موقوف على ابن مسعود.
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اين مما إنه ليس من مهل هذه األد»قال:  ،مث خرج إىل املسجد فإذا الناس ين ظرون ال الة
 ِمْن َمْهِل لَْيُسوا َسَوا ً ﴿قال: وأنول  ؤالء اآلايت:  «محد يذكر هللا يف هذه الساعة غريكم

ُ َعِليٌم اِبلْ َومَ  ﴿ حىت بلغ:  (1)﴾اْلِكَتابِ   .(2)﴾ُمتَِّرنيَ ا يَ ْفَعُلوْا ِمْن َخرْيٍ فَ َلن يُْكَفُرْوُه َواَّلِّ
 وابن حبان.  ،وأبو يعلى ،وأخرجه البوار ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد

 [.3/150[ ج 1528كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"   .حسن وقال البيص احلبا :

علي  من كذب»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا  أن رسول وعنه  -752
 .«متعمدا فليتبوم مرعده من النار

 . والرتمذي  ،وروا  أبو يعلى ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد
 [.2659كما يف "ص يح الرتمذي"   م واحر. ،ص يح وقال البيص احلبا :

سم أري احمم ابملو -يه وعلى آله وسلم صلى هللا عل -أن رسول هللا  وعنه  -753
فريل يل:  ،يت مميت فأعجبين كثرهتم قد ملئوا السهل واجلبلر فأ»فراثت عليه أم ه قال: 

 ،وال يسارقون ،هم الذين: ال يكتوون ،هؤال  سبعني ملفا يدخلون اجلنة بغري حساب معإن 
 منهم. جيعلي نأ هللا د ا ،هللا رسول اي عكاش : ف ال «وعلى رِبم يتوكلون ،وال يتطريون

سبرك »قال:  هم.من جيعلي أن هللا اد  ،هللا رسول اي ف ال: – آخر يعي - قام مث ،له فدعا
 .«ِبا عكاشة

وأبرررررررررو  ،وأخرجررررررررره البخررررررررراري يف "احدب املفررررررررررد" ،حسرررررررررن وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث ،روا  اإلمرررررررررام أمحرررررررررد
 والطيالسي.  ،يعلى

قلررررررررت:  [.6052يف حعلي ررررررره علررررررررى "صررررررر يح ابرررررررن حبررررررران"  كمرررررررا  .حسررررررررن صررررررر يح وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :
 أنظر حرحيب ال اموس. ،وقوله ) فراثت عليه أم ه ( أي أتخرت وأبطأت

  له:  قي-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن ابن مسعود  -754
 . «إهنم غر حمجلون بلق من آاثر الوضو »كيف حعرف من مل يرك من أم ك ؟ ف ال: 

                                         
 .113سورة آل عمران، اآلي :   (1)

 115سورة آل عمران، اآلي :   (2)
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 . وابن ماجه ،وأخرجه أبو يعلى ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،مام أمحدروا  اإل
 [.171كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"   حسن. وقال البيص احلبا :

 صلى هللا عليه وعلى -أول من أههر إسالمه سبع : رسول هللا  قال: وعنه  -755
 - هللا رسول فأما اد.وامل د ،وبالل وصهيب ،سي  وأمه ،وعمار ،وأبو بكر ،-آله وسلم 

 هللا فمنعه كرب أبو وأما ،طالب أيب بعمه هللا فمنعه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
 فما ،لبمسا يف وصهرو م ،احلديد أدرا  فألبسو م املبركون فأخذ م سائر م وأما ،ب ومه
 و ان ،هللا يف نفسه عليه  انت فإنه ،بالال   إالب  ،أرادوا ما على واات م وقد إال إنسان منهم
 د.أح ،أحد ي ول و و ،مك  شعاب به يطوفون وأخذوا ،الولدان فأعطو  ،قومه على

 . وابن ماجه ،وأخرجه ابن أيب شيب  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد
 [.149كما يف "ص يح ابن ماج "   حسن. وقال البيص احلبا :

: صاحب ف الوا-لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -أن قوما أحوا النيب  وعنه  -756
وارضفوه  ،ووهاك»مث قال:  ،مث قالوا: أنكويه ؟ فسكت ،أنكويه ؟ قال: فسكت ،لنا يب كي
 .«رضفاً 

إن »ويف روايررررررررر :  ،رجالررررررررره رجرررررررررال ال ررررررررر يح ،صررررررررر يح وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث ،روا  اإلمرررررررررام أمحرررررررررد
 . «وإن شئتم فارضفوه ،شئتم فاكووه

صررررررلى هللا عليرررررره وعلررررررى آلرررررره وسررررررلم  -جرررررراء انس فسررررررألوا رسررررررول هللا  : قلت:واحلررررررديث روا  ابررررررن حبرررررران بلفررررررظ
 ،وسررررررند  يل  رررررري  سررررررناد أمحررررررد ،وكررررررر  ذلررررررك ،لو  ثررررررالث  .... فسرررررركتمث سررررررأ ،صرررررراحب هلررررررم أن يكرررررروو  فسرررررركتعررررررن 

قلررررررررت: والرضررررررررف:  ررررررررو  [.6050كمررررررررا يف حعلي رررررررره علررررررررى "صرررررررر يح ابررررررررن حبرررررررران"   ،صرررررررر يح وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :
 ورضفه يرضفه: كوا  هبا. كما يف "حرحيب ال اموس". ،اللنباحلجارة احملماة يوغر هبا 

يف  صالة املرمة»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -757
 .«يتهاوصالهتا يف خمدعها مفضل من صالهتا يف ب ،بيتها مفضل من صالهتا يف حجرهتا

  ص يح على شرط مسلم. وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.3727كما يف "ص يح اجلامع"   ص يح. قال البيص احلبا :و 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: لعن رسول هللا  وعن ابن مسعود  -758
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 احملل  واحمللب  له.
  .حسن على شرط البخاري وقال: حديث حسن ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  الرتمذي

 م صرررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررل -هللا  لعن رسرررررولوالنسرررررائي وفيه:  أمحد وأخرجه-
  .له واحملل  ،واحملل  ،ومؤكله ،ابوآك  الر  ،واملوصول  ،والواصل  ،واملس ومش  ،الوامش 

  والدارمي حنو حديث الرتمذي. وأخرجه أبو يعلى
 ،[2/474[ ج 3416كمررررررررررررررررررررررا يف "صرررررررررررررررررررررر يح النسررررررررررررررررررررررائي"   صرررررررررررررررررررررر يح. وقررررررررررررررررررررررال البرررررررررررررررررررررريص احلبررررررررررررررررررررررا :

 [. 1897و"اإلرواء" 

صلى هللا  -على عهد رسول هللا  ،قال: كنا نعد املاعون ن مسعود وعن اب -759
 عاري  الدلو وال در.-عليه وعلى آله وسلم 

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.1657كما يف "ص يح أيب داود"   حسن. وقال البيص احلبا :

ن رجلني لو م»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -760
امل.يعي: الظ «كان محدمها خارجا من اإلسالم حىت يرجع  ،دخال يف اإلسالم فاهتجرا

وقررررررررررال: صرررررررررر يح علررررررررررى شرررررررررررط  ،وأخرجرررررررررره احلرررررررررراكم ،صرررررررررر يح وقررررررررررال شرررررررررريخنا:  ررررررررررذا حررررررررررديث ،روا  البرررررررررروار
 ي ول ب  احلديث على شرط مسلم. البيخني. مث قال البيص: وليس كما

 [ م   ا له.3294  ي  " وذكر  البيص احلبا  يف "ال 

  خف  يكرب يف ك-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب  وعنه  -761
 وأبو بكر وعمر. ،وقيام وقعود ،ورفع

وروا   ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني وقررررررال: حررررررديث حسررررررن صرررررر يح. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث روا  الرتمررررررذي
 . النسائي

 [.330" كما يف "اإلرواء  ص يح. وقال البيص احلبا :

إلسالم إن ا»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -762
 .«فطوىب للغراب  ،وسيعود غريباً كما بدم ،بدم غريباً 

وأخرجررررررررره ابرررررررررن ماجررررررررره  ،رجالررررررررره رجرررررررررال البررررررررريخني ،صررررررررر يح وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث ،روا  الرتمرررررررررذي
 والدارمي. 

و رررررررو  ،[ 15يف   الفرررررررنت ابب  ،[4059يح ابرررررررن ماجررررررره" كمرررررررا يف "صررررررر   صررررررر يح. وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :
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 [.1273يف "ال  ي  " 

ب  احلاج : خط-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: علمنا رسول هللا  وعنه  -763
من يهد هللا فال  ،ونعوذ به من شرور منفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،حنمده ،إن احلمد هلل»

 ومشهد من حممدا عبده ،من ال إله إال هللا ومشهد ،ومن يضلل فال هادي له ،مضل له
 ورسوله.
َ َك     اَن ﴿ َ الَّ     ِذي َتَس     اَ ُلوَن بِ     ِه َواأْلَْرَح     اَم ِإنَّ اَّلَّ اَي َمي َُّه     ا الَّ     ِذيَن آَمنُ     وا ات َُّر     وا اَّلَّ
  .(1) ﴾َعَلْيُكْم رَِقيًبا
َ َح          قَّ تُ َراتِ          ِه ﴿ مَتُ          وُتنَّ ِإالَّ َوَمنْ            ُتْم  َواَل اَي َمي َُّه          ا الَّ          ِذيَن آَمنُ          وا ات َُّر          وا اَّلَّ
  .(2)﴾ُمْسِلُمونَ 
َ َوُقولُ       وا قَ        ْواًل َس       ِديًدا آَمنُ       وااَي َمي َُّه       ا الَّ       ِذيَن ﴿ ُيْص       ِلْح َلُك       ْم   ات َُّر       وا اَّلَّ

َ َوَرُسوَلُه فَ َرْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما   («1)﴾َمْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اَّلَّ
 ويف رواي  قال ابن مسعود يف خطب  احلاج : يف النكا  وغري .

 وابن ماجه.  ،والنسائي ،وأخرجه الرتمذي ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
[.1/591[ ج 2118كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

ُ هُ  ش اء   قال: م نْ  وعن ابن مسعود  -764 ع نرْ ُنْ  ال   بر ْعد   ْلُ ْ ر ىا النّ س اء   ُسور ةُ  و ل تْ ح 
 و ع ْبر ا. اْح ْشُهر   اْح ْربر ع    

 وأخرجه النسائي.  ،ومعنا  يف البخاري ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.2307كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

ل آخذ جيي  الرج»قال: -ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -عن النيب  وعنه  -765

                                         
َها َوَخَلقَ  اِحَدةٍ وَ  ن َّْفسٍ  مِّن َخَلَرُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  ات َُّرواْ  النَّاسُ  َمي َُّها ايَ   كذا الرواي ، واآلي : ﴿  (1)  َزْوَجَها ِمن ْ

ُهَما َوَبثَّ   ﴾. رَِقيباً  َعَلْيُكمْ  َكانَ   اَّلَِّ  نَّ إِ  َواأَلْرَحامَ  بِهِ  َتَسا ُلونَ  الَِّذي اَّلَِّ  َوات َُّرواْ  َوِنَسا  َكِثرياً   رَِجاالً  ِمن ْ

 .102سورة آل عمران، اآلي :   (2)

 .71 -70سورة، اآلي :   (1)
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 بيد الرجل فيرول: اي رب إن هذا قتلين. فيرول له: مل قتلته ؟ فيرول: قتلته لتكون العزة
لك. فيرول: فإهنا يل. وجيي  الرجل آخذ بيد الرجل فيرول: إن هذا قتلين. فيرول هللا 

 .«يبو  إبمثهفله: مل قتلته ؟ فيرول: لتكون العزة لفالن. فيرول: فإهنا ليست لفالن 
 ،إال إبررررررررا يم برررررررن املسررررررر مر ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،حسرررررررن وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  النسرررررررائي
 وقال النسائي: صدوق. 

 [.4008كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 ،ة شركالطري »قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  وعنه  -766
 وما منا إالب ولكن هللا يذ به ابل وك . ،«-ثالث  –والطرية شرك 

إال عيسرررررى برررررن عاصرررررم وقرررررد  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو داود
وقرررررال: سعرررررت حممرررررد برررررن إساعيررررر  ي رررررول: كررررران سرررررليمان برررررن حررررررب ي رررررول يف  ،وروا  الرتمرررررذي ،وث ررررره أمحرررررد والنسرررررائي

قرررررررال سرررررررليمان:  رررررررذا عنررررررردي قرررررررول ابرررررررن مسرررررررعود. وقرررررررال  ،هللا يرررررررذ ُب ابل وكررررررر  ولكرررررررن ، رررررررذا احلرررررررديث: ومرررررررا منرررررررا إال
  الرتمذي: حديث حسن ص يح. وأخرجه ابن ماجه.

  [.3910كما يف "ص يح أيب داود"   ح.ص ي وقال البيص احلبا :

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: كان رسول هللا  وعن عبد هللا بن مسعود  -767
ا أشار فإذا أرادوا أن مينعومه ،احلسن واحلسني على ههر فإذا سجد وثب  ،ي لي-وسلم 

 .«ينمن محبين فليحب هذ»فإذا قضى ال الة وضعهما يف حجر  قال:  ،إليهم أن دعومها
 . وأخرجه النسائي يف "املناقب" ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو يعلى

 [.312كما يف "ال  ي  "   إسناد  حسن. وقال البيص احلبا :

 ، سجود ينام يف-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  وعنه  -768
 مث ي وم يف صالحه. ،فما يعرف نومه إاّل بنفخه

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد بن علي أبو يعلى
الررررره رجررررررال رج ،بعرررررد عرررررروو  إىل ابرررررن أيب شررررريب  والطرررررربا  يف "الكبررررررري": إسرررررناد  صررررر يح وقرررررال البررررريص احلبرررررا 

 [.2925كما يف "ال  ي  "   ،و و ث   على حبيع فيه ،غري من ور بن أيب احسود ،البيخني

إذا املرمة عورة ف»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -769
 .«خرجت استشرفها الشيطان
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 على شرط مسلم.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  الرتمذي
 [.273كما يف "اإلرواء"   ص يح. ا :وقال البيص احلب

وبعد اإلقام .  ،أنه سئ     بعد احذان وحر قال: نعم وعن ابن مسعود  -770
 أنه انم عن ال الة حىت طلعت-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وحدث عن النيب 

 مث صلى. ،البمس
ال حيرررررري بررررررن حكرررررريم إ ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  اإلمررررررام النسررررررائي

 . وقد قال أبو داود: كان حافظا  م  ننا  
 [.1/544[ ج 1684كما يف "ص يح النسائي"   ص يح اإلسناد. وقال البيص احلبا :

 إن هلل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -771
 .«مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من مميت السالم

 على شرط مسلم.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  النسائي
 [.1/410[ ج 1281كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 و ي ،قال: أنه قال طالق السن  حطلي  أنه   عن عبد هللا ،أيب اححو  وعن -772
فإذا حاضت وطهرت طل ها  ،فإذا حاضت وطهرت طل ها أخرى ،طا رة يف غري مجا 

 حع د بعد ذلك حبيض . مث ،أخرى
 وأخرجه ابن ماجه.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام النسائي

 [.3394كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

يعي  –ي وم -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  وعنه  -773
 ثالث  أايم. –من غرة ك  شهر 
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،-رمحه هللا  –روا  أبو داود 

 [.2/81[ ج 2450كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 املنام من رآين يف»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -774
 .«فإن الشيطان ال يتمثل ي ،فرد رآين

أمحرررررد وأبرررررو و  ابرررررن ماجررررره وأخرجررررره ،لرررررى شررررررط مسرررررلمع ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  الرتمرررررذي
  .يعلى والدارمي
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 [.2276كما يف "ص يح الرتمذي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

ى من لو مل يبر»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -775
 ،ه امسياطئ امسيو  ،مو من مهل بييت ،الدنيا إالِّ يوم لطول ذلك اليوم حىت يبعث رجالً مين

 .«كما ملئت ظلماً وجوراً   ،لم أ األرض قسطاً وعدالً  ،واسم مبيه اسم مي
 وأخرجه الرتمذي.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [: حسن ص يح. 4282وقال البيص احلبا  يف "ص يح أيب داود" 
  :لك العرب لم ال تذهب الدنيا مو ال تنرضي الدنيا حىت»ويف رواي  حمحد وأيب داود

 .«رجل من مهل بييت يواطئ امسه امسي
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث

 [.2230" أيب داودكما يف "ص يح   ،حسن ص يح وقال البيص احلبا :

الة كان ي رأ يف ص-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -776
ْنَسانِ  َهْل َمَتى َعَلى﴿و ﴾امل تَ ْنزِيلُ ﴿ال بح يوم اجلمع :   .﴾اإْلِ

 وقال شيخنا:  ذا حديث  ذا حديث ص يح.  ،روا  ابن ماجه
 [.831كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

   وثالثني س ،ف لنا مخس وثالثني آي  ،قال: متارينا يف سورة من ال رآن وعنه  -777
دان عليا  يناجيه فوج-وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -قال: فانطل نا إىل رسول هللا  ،آي 

-له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -ف لنا: إان اخ لفنا يف ال راءة. فامحر وجه رسول هللا 
 ما ُعلّ ْمُ م.أيمركم أن ح رأوا ك-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال علي: إن رسول هللا 

 رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن. وذكرررررررر  البررررررريص وقرررررررال شررررررريخنا:  ،روا  عبرررررررد هللا برررررررن اإلمرررررررام أمحرررررررد يف "زوائرررررررد املسرررررررند"
وقررررررررررال: إسرررررررررناد  حسررررررررررن. وروا  ابررررررررررن  ،[ شررررررررررا دا1522[ حتررررررررررت رقرررررررررم:  28 – 4/27احلبرررررررررا  يف "ال رررررررررر ي  " ج 

 حبان وغري .

ة وسبعون الراب ثالث»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -778
 .«ابابً 

 ى شرط البيخني. عل ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام ابن ماجه
 [.2305كما يف "ص يح ابن ماجه"     ،ص يح وقال البيص احلبا :
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عوا بني اب»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -779
 كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب  ،احلج والعمرة فإهنما ينفيان الفرر والذنوب

 .«الِّ اجلنةوليس للحجة املَبورة ثواب إ ،والفضة
 ،وروا  النسرررررررررائي ،حسرررررررررن وقرررررررررال: حسرررررررررن صررررررررر يح غريرررررررررب. وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث ،روا  الرتمرررررررررذي

 وأبو يعلى.  ،وابن أيب شيب  ،وأمحد
و رررررررو يف "صررررررر يح  ،[1200كمرررررررا يف "ال ررررررر ي  " حترررررررت رقرررررررم:    ،إسرررررررناد  حسرررررررن وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :

 [.2630النسائي"  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن ابن مسعود  -780
وإن األكثرين هم األسفلون إال من قال هكذا  ،حنن اآلخرون واألولون يوم الريامة»

 .«ومن خلفه وبني يديه وحيثي بثوبه ،عن لمينه وعن يساره ،وهكذا
 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام ابن حبان
 [.5/161[ ج 3207ه على "ص يح ابن حبان" كما يف حعلي   ،ص يح وقال البيص احلبا :

عبد -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: حلق ابلنيب  وعن ابن مسعود  -781
ل ترك شيئاً انظروا ه»ف ال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أسود فمات فأوذن النيب 

 .«كيتان»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف الوا: حرك دينارين. ف ال: النيب  «؟
 وأخرجه أبو يعلى.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

 لكنه مبعنا . ،[923كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"   ،حسن وقال البيص احلبا :

ِإينِِّ َمََّن  »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أقرأ  رسول هللا  وعنه  -782
ِة اْلَمِتنيُ   .«الرَّزَّاُق ُذو اْلُروَّ

 وأخرجه الرتمذي.  ،على شرط البيخني ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.3993كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: قال رسول هللا  ،عن عبد هللا بن مسعود  -783
تحرق َّنس ال يصلون معنا فمث آمر أب ،لرد مهمت من ممر رجالً فيصلي ابلناس»: -وسلم 

 .«عليهم بيوهتم
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  والط اوي يف "مبك  اآلثر". ،روا  أمحد
[ وقررررررررررال السرررررررررريوطي: روا  أمحررررررررررد 5018صرررررررررر يح. كمررررررررررا يف "صرررررررررر يح اجلررررررررررامع"   وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا :
 فليس من شرط شيخنا. «ي خلفون عن اجلمع »[ وفيه: 652ومسلم. قلت:  و عند مسلم برقم 

صلى هللا عليه وعلى آله  –قال: قال رسول هللا  ود عن عبد هللا بن مسع -784
إنه سيلي ممركم من بعدي رجال يطفئون السنة وحيدثون بدعة ويؤخرون »: -وسلم 

ليس اي ». قال ابن مسعود: اي رسول هللا كيف يب إذا أدرك هم؟ قال:«الصالة عن مواقيتها
. «قاَلا ثالث مرات ،ابن مم عبد طاعة ملن عصى هللا

 . 426وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. كما يف " دالئ  النبوة" صر ،محدروا  أ
  [.590وقال البيص احلبا : إسناد  جيد على شرط مسلم. كما يف "ال  ي  " حتت رقم  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن ابن مسعود  -785
 ،سيرولون من خري قول النا ،ألحالمسفها  ا ،خيرج يف آخر الزمان قوم محداث األسنان»

فمن  ،لمرقون من اإلسالم كما لمرق السهم من الرمية ،يررمون الررآن ال جياوز تراقيهم
 .«لريهم فليرتلهم فإن يف قتلهم مجر عند هللا ملن قتلهم

وأخرجررررره الرتمرررررذي وقرررررال: حسرررررن صررررر يح. كمرررررا يف "دالئرررررر   ،سرررررند  حسرررررن وقرررررال شررررريخنا: ،روا  ابرررررن ماجررررره
 . 499صرالنبوة" 

 [.167حسن ص يح. كما يف "ص يح ابن ماجه" رقم   وقال البيص احلبا :

قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن  عبد هللا بن مسعود  -786
تدور رحى اإلسالم خبمس وثالثني مو بست وثالثني مو بسبع وثالثني فإن يهلكوا فسبيل »

 قال: قلت: أ ا ب ي أو  ا مضى؟ «سبعني عاماً  وإن يرم َلم دينهم يرم َلم ،من هلك
 .«ِما مضى»قال: 

أبررررررو الطيررررررب:  ررررررذا حررررررديث إسررررررناد  صرررررر يح. كمررررررا يف "دالئرررررر  النبرررررروة"  وقررررررال شرررررريخنا: قررررررال ،روا  أبررررررو داود
 . 625صر

يرويرررررررره عبررررررررد هللا بررررررررن مسررررررررعود ولرررررررره عنرررررررره طرررررررررق. كمررررررررا يف  ، ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :
 [. 976"ال  ي  "  
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ن إن م»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  نه وع -787
 .«مشراط الساعة من يسلم الرجل على الرجل ال يسلم عليه إال للمعرفة

ولررررررره م ابعرررررررات قرررررررال شررررررريخنا رمحررررررره هللا: يرح ررررررري هبرررررررا إىل حسرررررررن لغرررررررري . كمرررررررا يف "دالئررررررر  النبررررررروة"  ،روا  أمحرررررررد
 . 631صر

يررررررررد يف البرررررررروا د وذكررررررررر لرررررررره شرررررررروا د وم ابعررررررررات. كمررررررررا يف "ال رررررررر ي  " إسررررررررناد  ج وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :
 648.] 

  

 

بع من ت»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -788
 .«فإن رجع قبل من يفرغ منها فله قرياط ،جنازة حىت يفرغ منها فله قرياطان
وصرررررر يح  ،إن كررررران أشررررررعث  ررررررو ابررررررن عبررررررد هللا احلرررررردا  ،حسررررررن حررررررديثروا  النسرررررائي. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا 

 إن كان أشعث  و ابن عبد امللك. 
 [. 1940كما يف "ص يح النسائي"   ص يح. وقال البيص احلبا :

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن عبد هللا بن مغف   -789
 .«َوسَواس منهل فيه مث يتوضأ فيه فإن عامة الال يبولن محدكم يف ُمْسَتَحمِِّه مث يغتس»: -

وروا  الرتمرررررررذي والنسرررررررائي وابرررررررن ماجررررررر . وقرررررررال البررررررريص  ،حسرررررررن روا  أبررررررروداود وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث
 [.36كما يف "ص يح أيب داود"   .«عامة الوسواس منه»دون قوله  ،ص يح احلبا :

رفيق  إن هللا»: قال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -790
 .«ويعطي عليه ما ال يعطي على العن  ،حيب الرفق

 وروا  أمحد وعبد بن محيد.  ،ص يح روا  أبوداود وقال شيخنا:  ذا حديث
 [.4807كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 من لوال»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -791
 .«فاقتلوا منها األسود البهيم ،الب ممة من األمم ألمرت برتلهاالك
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وقرررررررال:  ،وأخرجررررررره الرتمرررررررذي ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أبررررررروداود
 وابن ماجه.  ،وأخرجه النسائي ،حديث حسن ص يح

 [.2845كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :
   وعنه لوال من»: -صرررررررررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررررررررلم  -رسرررررررررررول هللا  قال: قال 

الكالب ممة من األمم ألمرت برتلها فاقتلوا منها األس           ود البهيم وملما قوم اختذوا كلبا 
. قال: وكنا «ليس بكلب حرث مو ص      يد مو ماش      ية نرص      وا من مجورهم كل يوم قرياط

 .نؤمر أن ن لي يف مراب  الغنم وال ن لي يف أعطان اإلب 
  ص يح. روا  اإلمام أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث

 وأص  احلديث عند مسلم. ،[148كما يف ختريج "احلالل واحلرام"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن عبد هللا بن مغف   -792
 هنى عن ال الة يف أعطان اإلب .

ص     لوا يف م     رابض »وأخرجررررره ابرررررن ماجررررره بلفرررررظ:  ،صررررر يح  رررررذا حرررررديثوقرررررال شررررريخنا:  ،روا  النسرررررائي
وسرررررند  نا: . وقرررررال شررررريخ«الغ     نم وال تص     لوا يف معط     ان اإلب     ل فإهن     ا خلر     ت م     ن الش     ياطني

 وعبد بن محيد.  ،وأخرجه أمحد ،ابن ماجه ها ر  ال   
  .[630كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 

إذا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - النيبقال: كان  وعن عبدهللا اخلطمي  -793
 .«استودع هللا دينكم وممانتكم وخواتيم معمالكم»أراد أن يس ود  اجلي  قال: 

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبوداود
 [.2601كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 

حى أ-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا   وعن ابن أم مك وم -794
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قدر مث مخرج فال م ،إين ألهم من مجعل للناس إماماً »املسجد فرأى يف ال وم رق  ف ال: 
وم: اي رسول ف ال ابن أم مك  «إال محرقته عليه ،على إنسان يتخل  عن الصالة يف بيته

ي أن أصلي أيسع ،وال أقدر على قائد ك  ساع  ،وشجرا   ،إن بيي وبني املسجد خنال   ،هللا
 . «فأهتا»قال: نعم.ر قال:  «متسمع اإلقامة»يف بييت؟ قال: 

  .روا  اإلمام أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح رجاله رجال ال  يح
 . [245/ 1ج [ 424وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"  

 

أنه  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب   عبد الرمحن بن أبوى وعن-795
ُقْل ُهَو ﴿و ﴾ُرونَ ُقْل اَي َمي َُّها اْلَكافِ ﴿و ﴾َسبِِّْح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى﴿كان ي رأ يف الوحر: بر 

ُ َمَحدٌ  حان امللك سب،سبحان امللك الردوس،ك الردوسسبحان املل»فإذا سلم قال:  ﴾اَّلَّ
 ورفع هبا صوحه.  «الردوس

 روا  اإلمام أمحد وقال شيخنا: حديث ص يح رجاله رجال ال  يح. 
 [ وما بعد .1731وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح النسائي"  

م  »صلى الفجر قال: –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –أن النيب  وعنه  -796
ي  ها ،قال أيب: اي رسول هللا نسخت آي  كذا وكذا  «لروم مي بن كعب؟ا قال:  أو ن س 
 . «ُنسِّيُتها»

 روا  اإلمام أمحد وقال شيخنا: حديث ص يح رجاله رجال ال  يح. 
غريررررررررب وسررررررررند  صرررررررر يح رجالرررررررره كلهررررررررم ث ررررررررات [ روا  احلررررررررريب يف ال2579 رررررررر ي  "  وقررررررررال احلبررررررررا : يف "ال

 . د بن جعفر الضرير و و حافظ ث  غري أمح ،رجال البيخني

 

 -إىل النيب  ،قال: انطل ت أان وعمرو بن العا   عبد الرمحن بن حسن  وعن -797
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ف لنا: انظروا إليه  ،مث ابل ،مث اس رت هبا ،فخرج ومعه درق -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
كانوا   ، تعلموا ما لري صاحب بين إسرائيلممل»ف ال:  ذلك فسمع  ،يبول كما حبول املرأة
 .«فعذب يف قَبه ،قطعوا ما مصابه البول منهم فنهاهم ،إذا مصاِبم البول

روا  اإلمررررررام أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح علررررررى شرررررررط البرررررريخني وأخرجرررررره أمحررررررد النسررررررائي 
 وابن ماجه واحلديث  ا الوم الدارقطي البخاري ومسلما  أن  رجا . 

 [.1/124[  ج 325قال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح ابن ماجه"  و 

 

ا : أدركت وكان كبري  ،عن أيب ال يا  قال: قلت لعبد الرمحن بن خنب  ال ميمي  -798
ول ؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف صنع رس-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

درت ليل  كادحه البياطني؟ قال: إن البياطني حت –لى هللا عليه وعلى آله وسلم ص -هللا 
 ،لبعابمن احودي  وا –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -حلك الليل  على رسول هللا 

عليه وعلى آله  صلى هللا -وفيهم شيطان بيد  شعل  انر يريد أن حيرق هبا وجه رسول هللا 
قل معوذ  قال: «ما مقول؟»ق : قال:  ،ف ال: اي حممد ،فهبط إليه جربي   –وسلم 

ما  ومن شر ،ومن شر ما ينزل من السما  ،برمو بكلمات هللا التامة من شر ما خلق وذرم 
. نومن شر كل طارق إال طارق يطرق خبري اي رمح ،ومن شر فت الليل والنهار ،يعرج فيها

 و ومهم هللا حبارك وحعال. ،قال: فطفئت انر م
 وقال شيخنا: احلديث حسن.  ،  اإلمام أمحدروا

 [.1602حسن. كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"   وقال البيص احلبا :

 

 ،نيم فأصاب الناس غ ،بكاب  ،عن أيب لبيد قال: كنا مع عبد الرمحن بن سرة -799
ينهى »-له وسلم عليه وعلى آ صلى هللا -ف ال: سعت رسول هللا  ا  ف ام خطيب ،فان هبو ا
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. «فرسمه بينهم ،فردوا ما مخذوا ،عن النهَّب
 لبيررررررد ملررررررازة بررررررن زابرروا  اإلمررررررام أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح رجالرررررره رحررررررال ال رررررر يح إال 

 وث ه ابن سعد. 
 [.2/156[  ج 2703وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح أيب داود"  

 

ليس »ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه -800
 .«ختلس قطعاملعلى 

إال حممرررررد بررررررن جعفررررررر وقررررررد  ،رجالررررره رجررررررال ال رررررر يح ،روا  ابرررررن ماجرررررره وقررررررال شررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح
 . وغري  ،وث ه عبد الرمحن بن عبد احلكم

 .[2/331[  ج 2641ماجه"  وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح ابن 

 إن هللا»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -801
 . «ومالئكته يصلون على الص  األول

 روا  ابن ماجه وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.1/198[  ج 1008حسن كما يف "ص يح ابن ماج "   وقال البيص احلبا :

 

صلى هللا عليه  -قال: خرجت مع رسول هللا   وعن عبد الرمحن بن أيب قراد -802
وكان  ، دا ال وأ ،فاحبع ه ابإلدواة ،وخرج من اخلالء ،حاجا  فنول منوال  -وعلى آله وسلم 

لطريق فجلست له اب ،إذا أراد حاج  أبعد-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
ل هللا الوضوء ف لت له: اي رسو -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - حىت ان رف رسول هللا

صلى هللا  -ف ب رسول هللا  ،إىل-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فاقب  رسول هللا 
 ،د  واحدةف ب على ي ،مث أدخ  يد  فكفها ،اعلى يد  فغسله-عليه وعلى آله وسلم 

فمسح بيد  على  ،رب به على ههر قدمهفض ،مث مسح على رأسه مث قب  املاء قبضا  بيد 
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 مث جاء ف لى لنا الظهر .،قدمه
إال عمرررررارة برررررن خوميررررر  و رررررو  ،روا  اإلمرررررام أمحرررررد وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح

صررررررلى  -عررررررن عبرررررد الررررررمحن قرررررال: خرجررررررت مرررررع رسرررررول هللا  ،وروا  النسرررررائي وابررررررن ماجررررره وابرررررن أيب شررررريب  ،ث ررررر  وم ررررررون
 ص يح.   إىل اخلالء وكان إذا أراد احلاج  أبعد. وقال شيخنا:  ذا حديث-آله وسلم  هللا عليه وعلى

  .[16ص يح كما يف "ص يح النسائي"   وقال البيص احلبا :

 

صلى هللا عليه  -قال: خطبنا رسول هللا  وعن عبد الرمحن بن معاذ ال يمي  -803
ن يف منازلنا وحن ،حىت كنا نسمع ما ي ول ،فف  ت أسعنا ،وحنن مب:-وعلى آله وسلم 

حبصى »ذنيه مث قال: السباب ني يف أ إصبعيهفوضع  ،فطفق يعلمهم مناسكهم حىت بلغ اجلمار
 ،دوأمر احن ار فنولوا من وراء املسج ،مث أمر املهاجرين فنولوا يف م دم املسجد «اخلذ 

 .ذلك مث نول الناس بعد 
 ل شيخنا:  ذا حديث ص يح على شرط البيخني. روا  أبو داود وقا

 [.1/549[  ج 1957وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح أيب داود"  

 

ه وعلى آله صلى هللا علي -وعن عبد الرمحن بن يعمر الدّ ْيلي قال: أحيت النيب  -804
 -فنادى رسول هللا  ،فأمروا رجال فجاء انس أو نفر من أ   جند. ،و و بعرف -وسلم 

 ،ج يوم عرف احل ،كيف احلج؟ فأمر رجال  فنادى: ) احلج-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
 يومني فمن حعج  يف ،أايم م: ثالث  ،من جاء قب  صالة ال بح من ليل  مجع ف م حج 

. ويف ذلك ي بقال: مث أردف رجال  خلفه يناد ،ومن أتخر فال أمث عليه ( ،فال إمث عليه
. -يعي مل يكرر –رواي : ) احلج ( مرة 

 ،روا  أبرررررو داود وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح إال بكرررررري برررررن عطررررراء و رررررو ث ررررر 
واحلرررررررررديث قرررررررررد ألررررررررروم الررررررررردارقطي البخررررررررراري ومسرررررررررلم أن  رجرررررررررا  كمرررررررررا يف "اإللوامرررررررررات". واحلرررررررررديث أخرجررررررررره الرتمرررررررررذي 
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 والنسائي وابن ماجه واحلميدي. 
 [.1/547[  ج 1949وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح أيب داود" 

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -أن رسول هللا  ،عن عبيد هللا بن خالد السلمي  -805
 - ال النيب ف ،ف لينا عليه ،ومات اآلخر بعد  ،ف    أحدمها ،آخى بني رجلني –وسلم 

 ،اللهم ارمحه ،اللهم اغفر له ،قالوا: دعوان له «ما قلتم؟»: -وعلى آله وسلم صلى هللا عليه 
فأين صالته بعد »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -اللهم أحل ه ب احبه. ف ال النيب 

 .«فَ َلَما بينهما كما بني السما  واألرض ،ومين عمله بعد عمله ،صالته
  يح.ص  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  النسائي

 [.1984ص يح. كما يف "ص يح النسائي"   وقال البيص احلبا :

 

لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -أن الغمي اء أو الرمي اء أحت النيب  وعنه  -806
 ي   ،فلم يلبث أن جاء زوجها ف ال: اي رسول هللا ،حب كي زوجها أنه ال ي   إليها-
صلى هللا  -اذب  و و ي   إليها ولكنها حريد أن حرجع إىل زوجها احول ف ال رسول هللا ك

.«حىت تذوقي عسيلته ذلك ليس »: -عليه وعلى آله وسلم 
 ،وعبيرررررد هللا برررررن عبرررررراس ،روا  اإلمرررررام النسرررررائي وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صرررررر يح رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح

علررررررررى ال رررررررر يح قالرررررررره احلررررررررافظ يف  ،ولرررررررره اثنررررررررا عبررررررررر سررررررررن -وسررررررررلم  صررررررررلى هللا عليرررررررره وعلررررررررى آلرررررررره -حررررررررويف رسررررررررول هللا 
 واحلديث أخرجه أمحد.  ،"ال هذيب"

 [.3413كما يف "ص يح النسائي"    .وقال البيص احلبا : ص يح

 

ه صلى هللا علي -أن رجال  ضرير الب ر أحى النيب   عثمان بن حنيف وعن -807
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َبت ومن شئت ص ،إن شئت دعوت» أن يعافيي. قال: ف ال: اد  هللا-وعلى آله وسلم 
قال: فادعه. قال: فأمر  أن ي وضأ في سن وضوؤ  ويدعو هبذا الدعاء:  «فهو خري لك

يف حاجيت  ،إين متوجه بك إىل ري ،نيب الرمحة ،اللهم إين مسلك ومتوجه إليك بنبيك حممد»
. «اللهم شفعة يفَّ  ،لترضى يل ،هذه

 حسن ص يح غريب. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح وأخرجه ابن ماجه.  روا  الرتمذي وقال:
 [. 189[ يف ال الة ابب  1404وقال البيص احلبا : ص يح كما يف ص يح ابن ماجه  

 

 -وعن أيب العالء عن عثمان بن أيب العا  وامرأة من قيس أهنما سعا النيب  -808
يب خطئ اللهم اغفر يل ذن»قال أحدمها: سع ه ي ول: -وسلم صلى هللا عليه وعلى آله 

. «ممري ومعوذ بك من شر نفسي دِ اللهم إين مستهديك ألرشَ  ،وعمدي
 روا  اإلمام أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 

وقررررررال يف احلاشرررررري :  [898وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : صرررررر يح كمررررررا يف "حعلي احرررررره علررررررى صرررررر يح ابررررررن حبرررررران"  
 .وأمحد والطربا  بسند ص يح ، شيب روا  ابن أيب

أنه قال: اي رسول هللا اجعلي إمام قومي قال:  وعن عثمان بن أيب العا   -809
 . «واختذ مؤذَّن ال أيخذ على مذانه مجراً  ،منت إمامهم واقتِد أبضعفهم»

وقررررررد أخرررررررج مسررررررلم معرررررر: البررررررطر  ،روا  أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح علررررررى شرررررررط مسررررررلم
 واحلديث أخرجه النسائي ابن ماجه.  ،بسند أخر إىل عثمان بن أيب العا منه  احول

 [.531ص يح كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -810
يام ص ،حسنصيام »وسع ه ي ول:  ،«كجنة محدكم من الرتال  ،الصيام جنة من النار»

 . «ثالثة مايم من الشهر
وأخرررررررج النسررررررائي البررررررطر  ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح

 . وأخرجه ابن ماجه احول منه
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.و و بطوله[ 967"  ص يح الرتغيب والرت يبكما يف "  ،وقال البيص احلبا  ص يح

 

سه  قال: كنا مع عثمان و و حم ور يف الدار وكان يف الدار وعن أيب أمام  بن  -811
فدخله عثمان فخرج إلينا و و م غري لونه  ،مدخ  من دخله سع كالم من على البالط

ال: ومل قال: قلنا يكفيكهم هللا اي أمري املؤمنني. ق ،ف ال: إهنم لي وعدوني ابل    آنفا  
ال حيل دم امرئ »ي ول: -وعلى آله وسلم  صلى هللا عليه -ي  لوني؟ سعت رسول هللا 

. «سمو قتل نفس بغري نف ،موزَّن بعد إحصان ،مسلم إال إبحدى ثالث: كفر بعد إسالم
منذ  دا   ،وال أحببت أن ل بديي بدال   ،فوهللا ما زنيت يف جا لي  وال يف إسالم قط

ي؟.نفبم ي  لو  ،وال ق لت نفسا   ،هللا
وأخرجررررررره الرتمرررررررذي وذكرررررررر أن  ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح علرررررررى شررررررررط البررررررريخني روا  أبرررررررو داود وقرررررررال شررررررريخنا:

صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى آلررررره  -وقرررررال: وقرررررد روي مرررررن غرررررري وجررررره عرررررن عثمررررران عرررررن النررررريب  ،احلرررررديث روي مرفوعرررررا  وموقوفرررررا  
 . وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارمي والطيالسي وأمحد. -وسلم 

ا وقرررررررد جررررررراء  ،ال يضرررررررر وقرررررررف مرررررررن أوقفرررررررهوقررررررال احلبرررررررا : إسرررررررناد  صررررررر يح علرررررررى شررررررررط البررررررريخني و  ررررررريبم  ال س 
 [.255-7/254مرفوعا من وجو  أخرى. كما يف "اإلرواء"  ج 

 ،حلي ه  ن عثمان إذا وقف على قرب بكى حىت يبمول عثمان قال: كا وعن  انئ-812
صلى هللا عليه  -وحبكي من  ذا ؟ ف ال: إن رسول هللا  ،ف ي : حذكر اجلن  ولنار وال حبكي

يسر فإن جنا منه فما بعده م ،إن الرَب مول منزل من منازل اآلخرة»قال: -وسلم وعلى آله 
يه وعلى صلى هللا عل -. قال: وقال رسول هللا «فما بعده مشد منه ،وإن مل ينج منه ،منه

 . «ما رميت منظراً قط إال والرَب مفظع منه»: –آله وسلم 
 جه. وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ما ،روا  الرتمذي

[ويف "الو رررررررررد" 4343كمرررررررررا يف "صررررررررر يح ابرررررررررن ماجررررررررره"    ،حسرررررررررن وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا :  رررررررررذا حرررررررررديث
 32.] 

صلى هللا  -قال: سعت رسول هللا  وعن أابن بن عثمان قال: سعت عثمان  -813
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من قال بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شي  يف األرض »ي ول: -عليه وعلى آله وسلم 
ومن  ،حمل تصبه فجأة بال  حىت يصب ،ثالث مرات ،العليم وهو السميع ،وال يف السما 

 .«مل تصبه فجأة بال  حىت لمسي ،قاَلا حني يصبح ثالث مرات
ابرررررررن ماجررررررره والبخررررررراري روا  روا  أبرررررررو داود وأخرجررررررره الرتمرررررررذي وقال: رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن غريرررررررب صررررررر يح. و 

 وقال شيخنا: فاحلديث جملمو  طرقه حسن.  ،يف "احدب املفرد"
 ،قلررررررررررت: يف السررررررررررند خررررررررررالف [.5088كمررررررررررا يف "صرررررررررر يح أيب داود"    ،احلبررررررررررا : صرررررررررر يح وقررررررررررال البرررررررررريص

 واحلمد هلل. ،[ وحسنها في وى احلديث هبا8-3/7لكن له طرق أخرى ساقها الدارقطي يف "العل "  ج 

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب  وعن عثمان بن عفان  -814
فإنه اآلن  استغفروا ألخيكم واسألوا له ابلتثبيت» ال: إذا فر  من دفن امليت وقف عليه ف

 .«يسأل
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.3221كما يف "ص يح أيب داود "   ،ص يح وقال البيص احلبا :

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: ما مينعي أن أحدث عن رسول هللا  وعنه  -815
ما مل  من قال عليَّ »أشهد لسمع ه ي ول:  عنه ولكي أن ال أكون أوعى أص ابه-وسلم 

 .«مقل فليتبوم مرعدُه من النار
وقررررال شرررريخنا:  ،«م    ن تعم    د عل    ي ك    ذاب فليتب    وِّم بيت    ا يف الن    ار»وأخرجرررره بلفررررظ:  ،روا  أمحررررد

 ص يح.   ذا حديث
 س[.3100كما يف "ال  ي  "   ،إسناد  حسن وقال البيص احلبا :

 قال: قلت هلا: حدثيي حديثك. ،ربيع بنت معوذعن  ،عن عبادة بن الوليد -816
مث جئت عثمان فسأل ه: ماذا علي من العدة؟ ف ال: ال عدة  ،قالت: اخ لعت من زوجي

 ذلك ف مكثي حىت حتي  حيض . قال: وأان م بع يف ،عليك إال أن حكو  حديث  عهد به
ت حتت ثبت كان  ، يف مرمي املغالي –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قضاء رسول هللا 
 فاخ لعت منه. ،بن قيس بن مشاس

 وأخرجه ابن ماجه.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  النسائي
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 [.3498حسن ص يح. كما يف "ص يح النسائي"   وقال البيص احلبا :

له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -عن عائب  رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا  -817
اب أال ندعوا لك أ ،قلنا: اي رسول هللا «من عندي بعض مصحايوددت »يف مرضه:  –

قلنا: إال ندعوا لك عثمان؟ قال:  ،قلنا أال ندعوا لك عمر؟ فسكت ،بكر؟ فسكت
كلمه ووجه ي –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فجع  النيب  ،فجاء فخال به ،«نعم»

قال              عثمان ي غري.
أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول هللا  ، عثمانقيس: ف دثي أبو سهل  موىل

ي يف حديثه: وقال عل –عهد إل عهد فأان صائر إليه  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم.-وأان صابر عليه 

  وأخرجه الرتمذي. ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  ابن ماجه
 س[. 112حلبا : ص يح. كما يف "ص يح ابن ماجه"  وقال البيص ا

 

ُمِثَلْت »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن عدي  -818
 ب ل بنت  ،ف ام ر ُج  ف ال: اي رسول هللا «يْل احلرية كأنياب الكالب وإنكم ستفتحوهنا

كم فجاء أبو ا ف ال: حبيعها ؟ قال: نعم. قال: ب ، افأعطو  إاي «هي لك»بُر  ْيل . ف ال: 
؟ قال: احكم ما شئت. قال: ألف در م. قال: قد أخذهتا به. ف الوا له: لو قلت: ثالثني 

 ألفا . قال:    عدد أكثر من ألف ؟.
قرررررررال  ،ابرررررررن حبرررررررانوروا   ،حسرررررررن وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  ابرررررررن أيب عاصرررررررم يف "اآلحررررررراد واملثرررررررا "

عبرررررررد وإن املبرررررررهور الرررررررذي اشررررررررتا ا  ،قلرررررررت:  كرررررررذا وقررررررع يف  رررررررذ  الروايررررررر  أن الرررررررذي اشررررررررتا ا أبو ررررررااهليثمررررررري: احلررررررافظ 
  وهللا أعلم.  ،املسيح أخو ا

كمرررررررررررررررررا يف   ،إسرررررررررررررررررناد  صررررررررررررررررر يح رجالررررررررررررررررره ث رررررررررررررررررات علرررررررررررررررررى شررررررررررررررررررط مسرررررررررررررررررلم وقرررررررررررررررررال البررررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررررا :
 س[.2825"ال  ي  " 
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 بن ال يس امرؤ له ي ال ندةك  من رج  خاصم قال: الكندي  عن عدي -819
 ،أر  يف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - هللا رسول إىل حضرموت من رجال عابس
 ف ال ،ابليمني يسال  امرئ على ف ضى ،بين  له حكن فلم ،ابلبين  احلضرمي على ف ضى

 ف ال ي.أرض الكعب  ورب وهللا أو ذ بت هللا رسول اي اليمني من أمكن ه إن احلضرمي
ع ِبا من حل  على لمني كاذبة ليرتط»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا  ولرس

عليه وعلى  صلى هللا -هللا  رسول وحال رجاء: قال «مال مخيه لري هللا وهو عليه غضبان
مرؤ ال يس: ماذا ف ال ا (1)﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيْشاَرُوَن بَِعْهِد اَّلَِّ َوَملْمَاهِنِْم مَثًَنا َقِلياًل ﴿: -آله وسلم 

ا ق دْ  أ ّ    قال: ف اْشه دْ  «اجلنة»ملن حركها اي رسول هللا ؟ قال:   ُكلبه ا.  هُ ل   حر ر ْك ُره 
 . إال عدي بن عدي و و ث   ف يه ،يحرجاله رجال ال   ،قلت: احلديث ص يح ،روا  اإلمام أمحد

[ حتررررررت رقررررررم: 8/263واء" ج كمررررررا يف "اإلر   ،رجالرررررره كلهررررررم ث ررررررات ،إسررررررناد  صرررررر يح وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :
 2638.] 

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -النيب  من بعت قال:  وعن العراب  بن ساري  -820
مجل ال » ال: ف بكري. مثن اقضي ،هللا رسول اي ف لت: ،أح اضا  فأحي ه بكرا   -وسلم 

 رسول اي ال:ف  ،أعرايب وجاء  قال: قضائي. فأحسن ف ضا  قال: «مقضيكها إال حلينه
 قد مجال   يومئذ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  فأعطا  بكري اقضي ،هللا

 عليه صلى هللا -رسول هللا  ف ال قال: بكري. من خري  ذا ،هللا رسول اي ف ال: أسن.
 .«إن خري الروم خريهم قضا »: -وعلى آله وسلم 

                                         
 .77سورة آل عمران، اآلي :   (1)
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 وابن ماجه بن و .  ،وأخرجه النسائي ،حسن ذا حديثوقال شيخنا:   ،روا  اإلمام أمحد
  [.4633كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

  آله  صرررررلى هللا عليه وعلى -قال: بعت من رسرررررول هللا  ،وأخرجه احلاكم عن العراب
  مقضيكه إالنعم ال»اقضي بكري قال:  ،بكرا  فجئت أح اضا  ف لت: اي رسول هللا-وسلم 
 ، ضرررا  أمداقضررري بكري. ف ،ف ال: اي رسرررول هللا ،مث جاء  أعرايب ،فأحسرررن قضرررائي «حلينه

 . «إن خري الروم خريهم قضا  ،هو لك» ذا أفض  من بكري. ف ال:  ،ف ال: اي رسول هللا
وعن عبد الرمحن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قاال أحينا العراب  بن ساري   -821

ُلُكْم َلى الَِّذيَن ِإَذا َما َمتَ ْوَك لَِتْحِمَلُهْم قُ ْلَت اَل َمِجُد َما َممحِْ َواَل عَ ﴿ و و  ن نول فيه:
رسول  بنا لىص العراب : ف ال وم  بسني. وعائدين زائرين أحيناك وقلنا فسلمنا (1)﴾َعَلْيهِ 
 بليغ  وعظ م فوعظنا علينا أقب  مث ،يوم ذات -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

 وعظ م  ذ  كأن  ،هللا رسول اي قائ : ف ال ،ال لوب منها ووجلت العيون منها ذرفت
 عبداً  وإن ،والسمع والطاعة ،موصيكم بتروى هللا» ف ال: إلينا ؟ حعهد فماذا ،مود 
وسنة اخللفا   ،فعليكم بسنيت ،فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفاً كثرياً  ،حبشياً 

فإن كل  ،وإايكم وحمداثت األمور ،وا عليها ابلنواجذمتسكوا ِبا وعض ،الراشدين املهديني
 .«وكل بدعة ضاللة ،حمدثة بدعة

واحلررررررديث أخرجرررررره الرتمررررررذي وابررررررن ماجرررررره. وقررررررال البرررررريص  ،حسررررررن روا  أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث
 [.4607كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح احلبا :

 

 - ملوقفاب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  أحيت قال: وعنه  -822
 ،نفسي بتوأحع ،مطييت أكللت ،طيّ   جب  من هللا رسول اي جئت قلت: – جبمع يعي

                                         
 .92سورة ال وب ، اآلي :   (1)
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صلى هللا  -رسول هللا  ف ال حج ؟ من ل فه  ،عليه وقفت إاّل  حب  من حركت ما وهللا
و عرفات قبل ذلك لياًل م ومتى ،من مدرك معنا هذه الصالة»: -عليه وعلى آله وسلم 

 .«وقضى تفثه ،فرد ُت حجه ،هناراً 
وقرررررد الررررروم  ،ومل  رجرررررا  ،علرررررى شررررررط البررررريخني ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  اإلمرررررام أبرررررو داود

 ،وقررررررررررال: حسررررررررررن صرررررررررر يح ،وأخرجرررررررررره الرتمررررررررررذي ،كمررررررررررا يف "اإللوامررررررررررات"  ،الررررررررردارقطي البخرررررررررراري ومسررررررررررلما  أن  رجررررررررررا 
 ه. وابن ماج ،وأخرجه النسائي

 [.1950كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -رسول هللا  إل دفع قال  وعن عروة البارقي -823
 ابلباة ئتوج ،بدينار إحدامها فبعتُ  ،شاحني له فاشرتيت ،شاة له حشرتي دينارا   -

 ف ال ،أمر  من كان  ما له فذكر ،- عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -النيب  إىل والدينار
 الربح فريبح  الكوف كناس   إىل  رج ذلك بعد فكان «ابرك هللا لك يف صفرة لمينك» له:

 ماال . الكوف  أ   أكثر من فكان ،العظيم
ولكررررررررن يف سررررررررند   ،وقررررررررد أخرجرررررررره البخرررررررراري ،حسررررررررن وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  اإلمررررررررام الرتمررررررررذي

 [.1258" الرتمذيكما يف "ص يح   ،ص يح وأخرجه ابن ماجه. وقال البيص احلبا : ،ونمبهم

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن عروة الباقي  -824
 .«الغنم بركة واإلبل عز ألهلها»

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثا "
  ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني ،وإسررررررناد  صرررررر يح ،روا  ابررررررن ماجرررررره وأبررررررو يعلررررررى يف مسررررررند  ص احلبررررررا :وقررررررال البرررررري

 [.1763كما يف "الووائد".ا ر من "ال  ي  " 

 

قال: كنت من سيب بي قريظ  فكانوا ينظرون فمن أنبت  وعن عطي  ال رهي  -825
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وفيه:  ،حلديث. ويف رواي  هبذا امل ينبتفكنت يف من  ،البعر ق   ومن مل ينبت مل ي   
 فكبفوا عانيت فوجدو ا مل حنبت فجعلو  يف السيب.

 ،وأخرجررررررره الرتمرررررررذي ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  اإلمرررررررام أبرررررررو داود
 وابن ماجه.  ،والنسائي

 [.2/317[ ج 2589كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: رأيت رسول هللا  عن ع ب  بن عامر اجلهي  -826
  فمن الناس من يبلغ عرقه إىل ،تدنو الشمس من األرض فيعرق الناس»ي ول: -وسلم 
منهم من يبلغ و  ،ومنهم من يبلغ إىل ركبتيه ،ومنهم من يبلغ إىل نص  الساق ،كعبيه
ومنهم  ،رتهومنهم من يبلغ عنف ،ومنهم من يبلغ منكبيه ،هم من يبلغ اخلاصرةومن ،العجز

 عليه وعلى صلى هللا -رأيت رسول هللا  ،وأشار بيد  فأجلهما فا  - ،من يبلغ وسط فيه
رأسه  فأمرب يد  فوق ،وضرب بيد  إشارة ،«ومنهم من يغطيه عرقه» – كذا -آله وسلم 

 ميينا  ومشاال . من غري أن ي يب الرأس دور راح ه
 ومل  رجا . واحلديث أخرجه ابن حبان.  ،ص يح اإلسناد وقال:  ذا حديث ،روا  احلاكم رمحه هللا

-10/347[ ج 7285كمررررررررا يف حعلي رررررررره علررررررررى "صرررررررر يح ابررررررررن حبرررررررران"   ،صرررررررر يح وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :
348.] 

ه لصلى هللا عليه وعلى آ -قال: سعت رسول هللا  وعن ع ب  بن عامر اجلهي -827
ني حىت يفصل هللا بني الناس مو قال: حيكم ب ،كل امرئ يف ظل صدقته»ي ول: -وسلم 
ه ببيء ال  طئه يوم إال ح دق في –يعي أحد الرواة  -. قال يويد: وكان أبو اخلري«الناس

 ولو كعك  أو ب ل  أو كذا.
قرررررال: صررررر يح علرررررى واحلررررراكم و  ،وأخرجررررره أبرررررو يعلرررررى ،روا  اإلمرررررام أمحرررررد وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح

 شرط مسلم. 
 [.862وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"  
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ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -828
 –ربك من راعي غنم يف رمس شظية جببل يؤذن  للصالة ويصلي فيرول هللا  (1)يَ ْعَجُب »

ي هذا يؤذن ويريم للصالة خيا  مين قد غفرت لعبدي انظروا إىل عبد –عز وجل 
. «ومدخلته اجلنة

رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح إال أاب عبرررررران  و ررررررو حرررررري بررررررن  ،روا  أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح
 وأخرجه النسائي.  ،يؤمن وقد وث ه أمحد وابن معني
 [.41  "  إسناد  ص يح رجاله كلهم ث ات كما يف "ال  ي وقال البيص احلبا :

 ،م عرفةيو »: –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -829
 .«وهي مايم مكل وشرب ،ومايم التشريق عيدَّن مهل اإلسالم ،ويوم النحر

 وأخرجه الرتمذي والنسائي.  ،روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح على شرط مسلم
 [.2419يف "ص يح أيب داود"  وقال البيص احلبا : ص يح كما 

قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن ع ب  بن عامر  -830
 .«واملسر ابلررآن كاملسر ابلصدقة ،اجلاهر ابلررآن كاجلاهر ابلصدقة»

 وأخرجه أمحد وأبو يعلى.  ،روا  النسائي وقال شيخنا:  ذا حديث حسن
 [.2560"ص يح النسائي"   وقال البيص احلبا : ص يح كما يف

ن ممشي أل»:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -831
 ،محب إيلَّ من من ممشي على قَب مسلم ،مو مخص  نعلي برجلي ،مو سي  ،على مجرة

.«وما مابيل موسط الربور قضيت حاجيت مو وسط السوق
رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح إال حممررررررد بررررررن إساعيرررررر  بررررررن  وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  ابرررررن ماجرررررره

 سرة وقد قال أبو حامت: صدوق ث   وقال النسائي: ث  . 
 [.63[ 1/102وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "اإلرواء"  ج 

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: حعل ُت ب دمي رسول هللا  وعنه  -832
وعلى آله  صلى هللا عليه -ل ل رسول هللا ف لُت: أقرئي سورة  ود وسورة يوسف ف ا

                                         
 قال شيخنا: فيه إثبات صف  العجب هلل على ما يليق جبالله.  (1)
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لغ عنده وال مب –عز وجل  –اي عربة بن عامر إنك مل تررم سورة محب إىل هللا »: -وسلم 
 ا . قال يويد: مل يكن أبو عمران يدعها وكان ال يوال ي رؤ «﴾ُقْل َمُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلقِ ﴿من 

 يف صالة املغرب.
قُ      ْل َمعُ      وُذ ﴿»وزاد   ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وأخرجرررررره النسررررررائي بن ررررررو روا  اإلمررررررام أمحررررررد وقررررررال شرررررريخنا: 

 . «﴾ِبَربِّ النَّاسِ 

[ قلررررررت وذكررررررر املعرررررروذحني يف صرررررر يح 5454وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : صرررررر يح كمررررررا يف "صرررررر يح النسررررررائي"  
 [.814مسلم  

ن عصلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه سأل النيب  وعن ع ب  بن عامر  -833
يف صالة -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ا رسول هللا م: فأمنا هبقال ع ب  ،املعوذحني
 الفجر. 

 روا  النسائي وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [. 951وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح النسائي"  

وحنن -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: خرج علينا رسول هللا  وعنه  -834
وتغنوا »: ال أعلمه إال قال: (1). قال قر ب اٌث «علموا الررآن واقتنوهت»ن دارس ال رآن قال: 

 .«به فإنه مشد تفلتاً من املخاض يف عرلها
ولررررررره سرررررررند آخرررررررر يف  :وقرررررررال البررررررريص ،وأخرجررررررره أبرررررررو يعلرررررررى ،روا  أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن

 ب .وابن أيب شي ،وأخرجه الدارمي ،"فضائ  ال رآن للنسائي" يرح ي به إىل ال   
 [.2961ص يح كما يف "ص يح اجلامع"   و قال البيص احلبا :

من  »ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -835
ه وعلى آله صلى هللا علي -. وسعت النيب «كذب علي ما مل مقل فيتبوم بيتًا من جهنم

 عردٌ  جل نفسه إىل الطهور وعليهيعايروم محدمها الليل  ،رجالن من مميت»ي ول: -وسلم 
مسه وإذا مسح ر  ،وإذا وضأ وجهه احنلت عردة ،فيتوضأ فإذا وضأ يديه احنلت عرده

                                         
 السند. و أحد رواة   (1)
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ا  للذين ور  –عز وجل  –فيرول هللا  ،وإذا وضأ رجليه احنلت عردة ،احنلت عردة
 .«ما سألين عبدي فهو له ،احلجاب انظروا إىل عبدي هذا يعاجل نفسه يسألين

 أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. إلمام اروا  
[ وقرررررررررال: إسررررررررناد  صررررررررر يح. و أحرررررررررال 7/270[  ج 3100" حترررررررررت رقررررررررم:   ذكررررررررر  احلبرررررررررا  يف "ال رررررررر ي 

 على حديث قبله فيما ي علق أبوله.

ى من مترض»قال لرج : -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -836
ووج ف نعم. قالت: « من مزوجك فالَّنً ؟مترضني»للمرأة:  قال: نعم. وقال «مزوجك فالنة ؟

ان  ن شهد وك ،أحدمها صاحبه. فدخ  هبا الرج  ومل يفر  هلا صداقا  ومل يعطها شيئا  
رسول هللا  إن ال:ق الوفاة حضرحه فلما ،خبيرب وكان من شهداء احلديبي  له سهم ،احلديبي 

 ،شيئا   أعطها ومل ،صداقا   هلا أفر  ومل فالن  زوجي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
ألف. ائ مب فباع ه سهما   فأخذت ،خبيرب سهمي صداقها من أعطي ها أ  أشهدكم وإ 

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،داود روا  أبو
 [.2117كما يف "ص يح أيب داود"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

يوما   –يه وسلم صلى هللا عل –قال: صلينا مع رسول هللا  عن ع ب  بن عامر  -837
ربِّ ومَّن فيهم »فأطال ال يام وكان إذا صلى لنا خفق مث ال نسمع منه شيئا  غري أنه ي ول: 

 -لم رسول هللا فلما س ،مث أسر  بعد ذلك ،مث رأي ه أ وى بيد  لي ناول شيئا  مث ركع ،«؟
يه ى هللا علصل -جلس وجلسنا حوله ف ال رسول هللا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 ،قلنا: أج  اي رسول هللا «قد علمُت منه راعكم طول صاليت وقيامي»: -وعلى آله وسلم 
: -سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -ف ال رسول هللا  «ربِّ ومَّن فيهم ؟»وسعناك ح ول: 

حىت  ،والذي نفسي بيده ما من شي  وعدمتوه يف اآلخرة إالِّ عرض عليِّ يف مرامي هذا»
 ،فأقبل إيلِّ منها شي  حىت دَّن ِبكاين هذا فخشيت من يغشاكم ،ارلرد عرضت عليِّ الن

 ،ظرت إليها نظرةفن ،فأدبرت قطعاً كأهنا الزِّراي ،فرلت: ربِّ ومَّن فيهم ؟! فصرفها عنكم
فيها احلمريية  وإذا ،متكئاً يف جهنم على قوسه –مخا بين غفار  –فرميت عمرو بن حراثن 
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 .«وال هي مرسلتها ،مطعمتهافال هي  ،صاحبة الرطة اليت ربطتها
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن حبان

[ ج 6398كمررررررررررا يف حعلي رررررررررره علررررررررررى "صرررررررررر يح ابررررررررررن حبرررررررررران" برررررررررررقم:    ،صرررررررررر يح وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا :
9/183.] 

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أّن رسول هللا  عن ع ب  بن عامر اجلهي  -838
سع  وحركت ابيعت ح ،ف الوا: اي رسول هللا ،واحد أقب  إليه ر ط فبايع حسع  وأمسك عن

 .«فرد مشرك من علق متيمة»فأدخ  يد  ف طعها فبايعه وقال:  «من عليه متيمة» ذا ؟ قال: 
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد

و ررررررررو بررررررررن عررررررررامر  ،غررررررررري دخررررررررني ،رجررررررررال مسررررررررلم ،رجالرررررررره ث ررررررررات ،إسررررررررناد  صرررررررر يح وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :
كمررررررررررررا يف   ،وث رررررررررررره يع رررررررررررروب بررررررررررررن سررررررررررررفيان وابررررررررررررن حبرررررررررررران وصرررررررررررر ح لرررررررررررره احلرررررررررررراكم ،ري أبررررررررررررو ليلررررررررررررى امل رررررررررررررياحلجرررررررررررر

 [.492"ال  ي  " 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعن ع ب  بن عامر  -839
  ،ِجَدتِهِ  وكساهن من ،وسراهن ،ومطعمهن ،هنيمن كان له ثالث بنات فصَب عل»ي ول: -
 .«نار يوم الريامةله حجاابً من ال كنَّ 

 وأبو يعلى.  ،وأخرجه أمحد ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن ماجه
 [.294و و يف "ال  ي  "  ،[3736كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،وقال البيص احلبا : ص يح

احللي   كان مينع أ له-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -840
 .«كنتم حتبون حلية اجلنة وحريرها فال تلبسوها يف الدنيا  إن»واحلرير وي ول: 

 رجاله ث ات.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام النسائي
 [.3/374[ ج 5151كما يف "ص يح النسائي"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

وعن عبد الرمحن بن مشاس  أن ع ب  بن عامر قام يف صالة وعليه جلوس ف ال  -841
مث  ،سب ان هللا. فعرف الذي يريدون. فلما أن صلى سجد سجدحني و و جالس الناس:

 قال: أ  سعت قولكم و ذ  سن .
وأخرجرررررررره ابررررررررن  ،صرررررررر يح :  ررررررررذا حررررررررديث-رمحرررررررره هللا  –وقررررررررال شرررررررريخنا  -رمحرررررررره هللا  –روا  ابررررررررن أيب شرررررررريب  

 وأخرجه احلاكم.  ،حبان بن و 
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 [.1937 يح ابن حبان" كما يف حعلي ه على "ص  ،ص يح وقال البيص احلبا :

 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن أيب مسعود  -842
 .«تعدل ثلث الررآن ،الواحد الصمد ،هللا محد»

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن ماجه
 [.3857ن ماجه" كما يف "ص يح اب  ،ص يح وقال البيص احلبا :

زئ ال جت»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -843
 .«صالة الرجل حىت يريم ظهره يف الركوع والسجود

وقرررررررال:  ،وأخرجررررررره الرتمرررررررذي ،علرررررررى شررررررررط البخررررررراري ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أبرررررررو داود
وابرررررن  ،وابرررررن ماجررررره ،وأخرجررررره النسرررررائي ، ،البررررريخنيحسرررررن صررررر يح. وقرررررال شررررريخنا:  رررررو بسرررررند الرتمرررررذي علرررررى شررررررط 

  .أيب شيب 
 [.855ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

فأخذ أبو مسعود ب مي ه  ،عن مهام أن حذيف  أم الناس ابملدائن على دكان -844
قال: أمل حعلم أهنم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد  ،فلما فر  من صالحه ،فجبذ 

 ذكرت حني مددحي. 
صرررررررلى هللا  -حنررررررره مل يسرررررررند  إىل النررررررريب  ،ولررررررريس حبجررررررر  ، رررررررذا احثرررررررر صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أبرررررررو داود
 . -عليه وعلى آله وسلم 

 [.597وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"  

 

 - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -قال: بعث النيب   وعن ع ب  بن مالك -845
 ،شا ر يفس ومعه ،السري  من رج  بعهواحب  ،ال وم من رج  فبذ ،ال وم على فأغارت سري 
 إىل احلديث مىفن ،ف  له فضربه ،قال ما يف ينظر فلم مسلم. إ  ال وم: من الباذ ف ال
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 -له وسلم لى آصلى هللا عليه وع -النيب  ف ال -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 
 قال إذ  طب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب  فبينما ،ال اح  فبلغ ،شديدا   قوال  

صلى  -لنيب ا عنه فأعر  ال   . من حعوذا   إال قال الذي قال ما هللا نيب اي وهللا ال اح :
 عنه يعر  ذلك ك   ،مرحني ذلك فع  ،الناس من يليه وعمن -هللا عليه وعلى آله وسلم 

 عليه فأقب  ،ذلك  مث الثالث  قال أن ي رب فلم ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 
إن هللا »ف ال:  ،وجهه يف حعرف املساءة بوجهه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 

 ذلك. ي ول مرات ثالث «مىب عليِّ فيمن قتل مؤمنا
 ،صرررررررر يح :  ررررررررذا حررررررررديث-غفررررررررر هللا لرررررررره  –خنا وقررررررررال شرررررررري ،-رمحرررررررره هللا  –روا  أبررررررررو بكررررررررر بررررررررن أيب شرررررررريب  

 وأخرجه أمحد بن و . 
وقررررررررررال: أخرجرررررررررره  ،[2/309[ ج 689واحلررررررررررديث ذكررررررررررر  البرررررررررريص احلبررررررررررا  يف "ال رررررررررر ي  " حتررررررررررت رقررررررررررم:  

 ومل يذكر فيه جرحا وال حعديال. ،غري ببر  ذا و و الليثي أورد  ابن أيب حامت ،ورجاله ث ات ،النسائي وأمحد

 ت سلب سري  ف-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: بعث النيب وعنه  -846
على آله صلى هللا عليه و  -فلما رجع قال: لو رأيت ما المنا رسول هللا  ،فا  يرجال  منهم س

 فلم لمض ألمري من جتعلوا مكانه من لمضي ،معجزُت إذ بعثُت رجالً منكم»قال: -وسلم 
 .«ألمري

وقررررررد  ،إال ببررررررر بررررررن عاصررررررم ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 وث ه النسائي. 

 [.96يف اجلهاد  ،[2627كما يف "ص يح أيب داود"   حسن. وقال البيص احلبا :

 

 فأمر ،أانسا   فيها فاس بار ،زنت قد مبجنون  عمر ُأيت قال:  عباس ابن عن -847
  ذ . شأن ما ف ال: ،عليه هللا رضوان طالب أيب بن علي هبا فمر ،حرجم أن  عمر هبا

 اي ف ال:  أات مث هبا. أرجعوا قال: حرجم. أن عمر هبا فأمر ،زنت فالن بي  نون  قالوا:
 حىت النائم وعن ،يربأ حىت اجملنون عن ثالث : عن رفع قد ال لم أن علمت أما ،املؤمنني أمري
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 شيء. ال ال:؟ ق حرجم  ذ  ابل فما :قال بلى. قال: يع   ؟ حىت ال يب وعن ،يس ي ظ
ْلها. قال:  .-يعي عمر  –يكرب  فجع  قال: فأرس ْلها. قال: فأرس 

وقررررررد أخرجرررررره  ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،-رمحرررررره هللا  –روا  أبررررررو داود 
ولكنرررره مررررن طريررررق  ،سوقررررد جرررراء مرفوعررررا  صرررررحيا  مررررن حررررديث ابررررن عبررررا ،و ررررو موقرررروف لرررره حكررررم الرفررررع ،البخرررراري معل ررررا  
قررررال احلررررافظ يف "الفررررر ح": ولكررررن أعلررررره النسررررائي أبن جريررررر برررررن حررررازم حرررردث مب رررررر أبحاديررررث غلرررررط  ،جريررررر بررررن حرررررازم

 فيها. 
 [.3/55[ ج 4399كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -قال: ملا حويف أبو طالب أحيت النيب  وعنه  -848
 «اذهب فواره مث ال حتدث شيئًا حىت أتتيين» لت: إن عمك البيص قد مات. قال: ف-

قال: فاغ سلت  «مث ال حتدث شيئاً حىت أتتين ،اذهب فاغتسل»مث أحي ه. قال:  ،قال: فواري ه
كان علّي إذا قال: و  ،محر النعم وسود ا هبا وأحي ه. قال: فدعا ل بدعوات ما يسر  أن ل

 غس  امليت اغ س .
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،وولد  عبد هللا بن أمحد يف "زوائد املسند" ،روا  اإلمام أمحد

 ،وسررررررررند  صرررررررر يح ،وعررررررررري  والنسررررررررائي ،[: أخرجرررررررره أبررررررررو داود161وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا  يف "ال رررررررر ي  " 
 غري انجي  بن كعب و و ث  . وذكر رواي  أمحد وحسن سند . ،رجاله كلهم رجال البيخني

 ،بيد ا أخذف علي ف ناوهلا عم. اي عم اي حنادي: حبع هم محوة ابن  أن  علي عن -849
 علي:  الف ،وجعفر وزيد علي فيها فاخ  م ،ف وليها عمك ابن  دونك لفاطم : وقال
 أخي. بن ا زيد: وقال حتيت. وخال ها عمي ابن  جعفر: وقال عمي. ابن  و ي أخذهتا أان

 قال مث ،«ماخلالة ِبنزلة األ»وقال: ،خلال ها لموس عليه هللا صلى هللا رسول هبا ف ضى
نت مخوَّن م» لويد: وقال «مشبهت خلري وخلري»جلعفر: وقال «منت مين ومَّن منك»لعلي:
إهنا ابنة »ال:ف  محوة. ابن  حووج أال هللا رسول اي عنه: هللا رضي علي له ف ال .«وموالَّن

 .«مخي من الرضاعة
 حسن.  ذا حديث  وقال شيخنا: ،روا  أمحد

 [.2190وخرجه احلبا  يف "اإلرواء" وقال: احلديث يف نفسه ص يح ببوا د . حتت رقم  
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   وعن علي بن أيب طالب  قال: ملا خرجنا من مك  حبع نا بنت محوة حنادي اي عم
ل  رْه ا ،فأخذ ا بيد ا وقال: دون ك  ب ْنت  ع مّ ك   ،اي عم. ف ناوهلا علي ف ص اخلرب. قال:  ،ف   م 

-لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -وخال ها حتيت. ف ضى هبا النيب  ،جعفر: ابن  عمي وقال
 .«اخلالة ِبنزلة األم»خلال ها وقال: 

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.2/33[ ج 2280كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

كل إن ل»: - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -قال: قال رسول هللا  وعنه  -850
 . «نيب حوارايً وإن حواري الزبري بن العوام

 روا  الرتمذي وقال: حسن ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.3744حسن ص يح كما يف "ص يح الرتمذي"   وقال البيص احلبا :

 ال: ف وروا  اإلمام أمحد يف "فضرررررائ  ال ررررر اب " وفيه اسررررر أذن ابن جرموز على علي 
من  ذا؟ ف ال: ابن جرموز يسرررررررررررررر أذن. قال: ائذنوا له ليدخ  قاح  الوبري يف النار. فذكر 

احلديث. 

 وأخرجه ابن أيب عاصم يف "السن ". ،وحسنه شيخنا

يف  كان ي ول-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن علي  -851
بك  ومعوذ ،تك من عروبتكوِبعافا ،اللهم إين معوذ برضاك من سخطك»آخر وحر : 

 . «منت كما مثنيت على نفسك ،ال محصي ثنا  عليك ،منك
روا  أبرررررررو داود وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ورجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح إال  برررررررام برررررررن عمررررررررو وقرررررررد 

وأخرجررررررره الرتمرررررررذي والنسرررررررائي وابرررررررن ماجررررررره. وقرررررررال احلبرررررررا : صررررررر يح كمرررررررا يف  ،وث ررررررره ابرررررررن معرررررررني وأمحرررررررد وأبرررررررو حرررررررامت
 [. 430 "اإلرواء" 

حىت إذا  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: خرجنا مع رسول هللا  وعنه  -852
 عليه وعلى صلى هللا -ف ال رسول هللا  ،كنا حبرة الس يا اليت كانت لسعد بن أيب وقا 

لهم إن إبراهيم كان ال»مث قام فس  ب  ال بل  ف ال:  ،ف وضأ «ائتوين بوضو »: -آله وسلم 
ومَّن عبدك ورسولك مدعوا ألهل املدينة من  ،دعا ألهل مكة ابلَبكةو  ،عبدك وخليلك
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.«تبارك َلم يف مدهم وصاعهم مثلي ما ابركت ألهل مكة مع الَبكة بركتني
روا  الرتمرررررذي وقرررررال حرررررديث حسرررررن صررررر يح. وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح 

 إال عاصم بن عمرو وقد وث ه النسائي. 
 [ يف فض  املدين . 3914با : ص يح كما يف "ص يح الرتمذي"  وقال البيص احل

ه وينضح بول الغالم ما مل يطعم. ويف رواي  أن ،قال: يُرْغس   بول اجلاري  وعنه  -853
زاد ق ادة قال:  ،ومل يذكر ما مل يطعم-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رفعه إىل رسول هللا 

 ال مجيعا  [.فإذا طعما غس ،  ذا ما مل يطعم الطعام
روا  أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ورجالرررررره ث ررررررات وال يعرررررر  ابملوقرررررروف إذا قررررررد رفعرررررره  بررررررام 
و رررررو حرررررافظ ومل  الفررررره مرررررن  رررررو أرجرررررح منررررره. ذكرررررر معررررر:  رررررذا البخررررراري كمرررررا يف "عرررررون املعبرررررود". وروا  الرتمرررررذي وابرررررن 

 ماجه. 
 ل: إسناد  ص يح على شرط مسلم.[ وقا166وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "اإلرواء"  

م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -قال: إذا حدث كم عن رسول هللا  وعن على  -854
 حديثا  فظنوا به الذي  و أ نا  وأ دا  واح ا . -

وأخرجرررررره أمحررررررد وولررررررد  عبررررررد هللا  ،روا  ابررررررن ماجرررررره وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا احثررررررر صرررررر يح علررررررى شرررررررط البرررررريخني
  .  يف "ال وحيد"يف زوائد املسند وابن خومي

 [.20وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح ابن ماجه"  

 أنه قال: هني عن مياثر احرجوان.  وعنه  -855
 روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح على شرط مسلم. 

 [.2/508[  ج4050وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح أيب داود"  

صلى هللا  -فدعوت النيب  ،قال: صنعت طعاما   وعن علي بن أيب طالب  -856
إن املالئكة ال »فجاء فدخ  فرأى سرتا  فيه ح اوير فخرج ف ال: -عليه وعلى آله وسلم 
 .«تدخل بيتاً فيه تصاوير

روا  النسررررررائي وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح إال مسررررررعود بررررررن جويريرررررر  وقررررررد 
 وأبو يعلى بن و . وأخرجه ابن ماجه  ،وث ه النسائي

 [.3/423[ ج 5366وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "ص يح النسائي"  

أن احلسني بن على قال: دعا  أيب علي بوضوء ف رب ه له فبدأ  عن أيب على  -857
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مث  ،ثر ثالث  مث مضم  ثالث  واس ن ،قب  أن يدخلهما يف وضوئه ،فغس  كفيه ثالث مرات
مث  ،ذلك مث اليسرى ك ،غس  يد  اليم: إىل املرفق ثالث   مث ،غس  وجهه ثالث مرات
 ،سرى ك ذلكمث الي ،مث غس  رجله اليم: إىل الكعبني ثالث   ،مسح برأسه مس   واحد 
ن فض  وضوئه فبرب م ،فناول ه اإلانء الذي فيه فض  وضوئه ،مث قام قائما ف ال: انولي

عليه وعلى  صلى هللا -يت أابك النيب فلما رآ  قال: ال حعجب فإ  رأ ،قائما فعجبت
 ي نع مث  ما رأي ي صنعت ي ول لوضوئه  ذا وشرب فض  وضوئه قائما.-آله وسلم 

 وبع   ذا احلديث يف ص يح البخاري.  ،روا  اإلمام النسائي وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
 [.95كما يف "ص يح النسائي"    ،ص يح وقال البيص احلبا :

اي مهل » :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ل: قال رسول هللا قا وعن علي  -858
 . «الررآن موتروا فإن هللا وتر حيب الوتر

وأخرجررررره الرتمرررررذي والنسرررررائي وابرررررن ماجررررره. وقرررررال البررررريص  ،روا  أبرررررو داود وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن
 [.1/390[ ج 1416كما يف "ص يح أيب داود"    ،ص يح احلبا :

قال: لو كان الدين ابلرأي لكان أسف  اخلف أوىل  على  عن عبد اخلري عن -859
سح على مي-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ابملسح من أعله. وقد رأيت رسول هللا 

 ها ر خفيه. 
إال عبرررررد اخلرررررري وقرررررد وث ررررره ابرررررن  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،روا  أبرررررو داود وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح

 معني. 
 [.162كما يف "ص يح أيب داود"   ،يحوقال البيص احلبا : ص 

 عهد  أعهد ، ذا مسريك عن أخربان : لعلي قلت قال: ُعباد بن قيس عن -860
 إل عهد ام ف ال: رأي ه ؟ رأي أم ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  إليك

 رأي ه. رأي ولكنه ،ببيء-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.3/136[ ج 4666كما يف "ص يح أيب داود"   ،ص يح اإلسناد وقال البيص احلبا :

 إال ديري ما صلى وقد وعن عبد خري قال: أاتان علي وقد صلى فدعا بطهور -861
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 مث ،ثالث   هديي فغس  ،ميينه على اإلانء من فأفر  ،وطست ماء فيه  انء فأيت ليعلمنا.
 ،ثالث   وجهه غس  مث ،فيه أيخذ الذي الكف من ونثر فمضم  ،ثالث   واس نثر متضم 
 برأسه فمسح ،اإلانء يف يد  جع  مث ،ثالث   البمال يد  وغس  ،ثالث   اليم: يد  وغس 

 يعلم أن  سر  من قال: مث ،ثالث   البمال ورجله ،ثالث   اليم: رجله غس  مث ،واحدة مرة
  ذا. فهو -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  وضوء

إال خالرررررد برررررن عل مررررر  وعبرررررد  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو داود
 مث قال: احلديث بطوله. وأخرجه النسائي.  ،وأخرج الرتمذي بعضه ،وقد وث هما ابن معني ،اخلري

 س[.111"ص يح أيب داود"  كما يف  ،ص يح وقال البيص احلبا :

 هبا اوأصابن ،فاج وينا ا ،مثار ا من أصبنا املدين  قدمنا ملا قال: عن علي  -862
 أن بلغنا مافل ،بدر عن ي خرب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب  وكان ،وعك

 ،بئر وبدر ،بدر إىل -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  سار أقبلوا قد املبركني
 أيب بن ع ب ل وموىل ،قري  من رجال   منهم ،رجلني فيها فوجدان ،إليها املبركون فسب نا
 في ول: ال وم ؟ مك  له: ن ول فجعلنا ،فأخذان  ع ب  موىل وأما ،فانفلت ال رشي فأما ،معيط
 به ان هوا حىت ضربو . ذلك قال إذ املسلمون فجع  أبسهم. شديد ،عدد م كثري  وهللا  م
  وهللا  م :قال «كم الروم ؟»هلو:  ف ال ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب  إىل

   رب  أن -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب  فجهد أبسهم. شديد ،عدد م كثري
نحرون من كم ي»سأله: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب  إن مث ،فأىب ، م كم

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  ف ال يوم. ك   عبرا   ف ال: «اجلزر ؟
 فانطل نا ،مطر من ط  اللي  من أصابنا إنه مث ،«وتَ َبِعها ،كل جزور ملائة  ،الروم مل »

 عليه وعلى صلى هللا -رسول هللا  وابت ،املطر من حت ها نس ظ  واحل ج ف ،البجر حتت
 «حُرْعب د ال الفئ   ذ  هُتْل كْ  نإ إنك اللهم»وي ول:  – وج  عو - ر ببه يدعو -آله وسلم 

 ،جرالب حتت من الناس فجاء «الصالة عباد هللا»اندى:  الفجر ط ل ع   أن فلما قال:
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 ،ال  ال على  وح رب  ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  بنا ف لى ،واحل ج ف
 نام ال وم دان فلما «إن مجع قريش حتت هذه الضَِّلع احلمراِ  من اجلبل»قال:  مث

صلى هللا  -رسول هللا  ف ال ،ال وم يف يسري أمحر له مج  على منهم رج  إذا ،وصاففنا م
من صاحُب  -وكان مقرِبم من املشركني  -َّنِد يل محزة  ،اي عليَّ »: -عليه وعلى آله وسلم 

: - سلمصلى هللا عليه وعلى آله و  -قال رسول هللا  مث «وماذا يرول َلم ؟ ،اجلََمِل األمحر
 محوة فجاء «فعسى من يكون صاحب اجلمل األمحر ،إن يكن يف الروم محد أيمر خبري»

 قوما   رىأ إ  ،قوم اي هلم: وي ول ،ال  ال عن ينهى و و ربيع . بن ع ب   و ف ال:
 ع ب  جنب وقولوا: ،برأسي اليوم اع بو ا قوم اي ،خري وفيكم ،إليهم ح لون ال ،مس مي ني

 ، ذا  ولح أنت ف ال: جه  أبو ذلك فسمع أبجبنكم. لست أ  علم م وقد ،ربيع  بن
 حعري إايي  ب :ع ف ال رعبا . جوفك رئُ ك م أل ت قد ،حعضض ه  ذا ي ول غريك لو وهللا
 ،محي  الوليد وابنه ،شيب  وأخو  ،ع ب  فربز قال اجلبان. أينا اليوم س علم اس ه ؟ م فر اي

 يبارزان ولكن ، ؤالء نريد ال ع ب : ف ال ،س   ن اراح من ف ي  ؟ فخرج يبارز من ف الوا:
-وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -رسول هللا  ف ال املطلب. عبد بي من ،عمنا بي من
 حعاىل هللا  ف   «وقم اي عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب ،وقم اي محزة ،قم اي علي» :

 ،سبعني وأسران ،سبعني هممن ف  لنا ،عبيدة وجر  ،ع ب  بن والوليد ،ربيع  ابي ،وشيب  ،ع ب 
 رسول اي :العباس ف ال ،أسريا   املطلب عبد بن ابلعباس ،ق ري احن ار من رج  فجاء
 فرس على ،وجها   الناس أحسن من ،أْجل حُ  رج  أسر  ل د ،أسر  ما وهللا  ذا إن ،هللا
ت فرد ميدك اسك»ف ال:  .هللا رسول اي أسرحه أان احن اري: ف ال ال وم. يف أرا  ما ،أبلق

 ،ع يال  و  ،العباس ،املطلب عبد بي من وأسران ،فأ سران  علي: ف ال «هللا تعاىل ِبلك كرمي
 ،احلارث بن ونوف 

وقررررررررال  ،كمررررررررا يف "كبررررررررف احسرررررررر ار"  ،وأخرجرررررررره البرررررررروار ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أمحررررررررد
غررررررري حارثرررررر  بررررررن  ،ورجررررررال أمحررررررد رجررررررال ال رررررر يح ،  أمحررررررد والبررررررواروروا ،يف اجملمررررررع: روا  أبررررررو داود ولرررررره طرررررررق ،اهليثمرررررري
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 و و ث  .ا ر.  ،مضرب
 [.2665ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا : ،قلت: وراي  أبو داود خم  رة

لى هللا ص -عن النوال بن سربة قال: حدثنا على ابن أيب طالب أن رسول هللا  -863
املدين  حاجبا وخرجت أان من اليمن قلت: لبيك إ الل   خرج من-عليه وعلى آله وسلم 

عليه وعلى آله  صلى هللا -ف ال: النيب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -كإ الل النيب 
. «فإين مهللت ابلعمرة واحلج مجيعاً »: -وسلم 

 روا  ابن حبان وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.6/17[  ج 3769احه على ابن حبان"  ص يح كما يف "حعلي  وقال البيص احلبا :

وحيب  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال ل رسول هللا  ،عن علي  -864
 ،وإسرافيل ملك عظيم يشهد الرتال ،مع اآلخر ميكائيل،مع محدكما جَبيل»بكر: 

 .«ويكون يف الص 
 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  احلاكم

 ،وغريمهرررررررررا ،وأمحررررررررد ،[ وخرجرررررررره البررررررررن أيب شررررررررريب 3241بررررررررا  يف "ال ررررررررر ي  "  وذكررررررررر احلررررررررديث البررررررررريص احل
 وأقر احلاكم على قوله: ص يح اإلسناد.

قال: سعت عليا  يوم اجلم  ي ول: اللهم إ  إليك من دم  ،عن قيس بن عباد -865
 لت: وهللا ف ،وجاءو  للبيع  ،وأنكرت نفسي ،ول د طاش ع لي يوم ق   عثمان ،عثمان

 عليه وعلى صلى هللا -من هللا أن أابيع قوما  ق لوا رجال  قال له رسول هللا  يإ  حس  ي
ن أابيع وإ  حس  يي من هللا أ ،«منه املالئكة يِمن تستحي يمال مستحي»: -آله وسلم 

 ، البيع فلما دفن رجع الناس فسألو  ،فان رفوا ،وعثمان ق ي  على احر  مل يدفن بعد
: اي أمري فل د قالوا ،مث جاءت عومي  فبايعت ،ا أقدم عليهف لت: اللهم إ  مبفق  

لت: اللهم خذ مي لعثمان حىت حر .وق ،فكأمنا صد  قليب ،املؤمنني

 . وقال: ص يح على شرط البيخني ومل  رجا  ،روا  احلاكم
 اكم[ وعرررررروا  إىل احلرررررراكم وأقررررررر احلرررررر1687وذكررررررر البرررررريص احلبررررررا  احلررررررديث املرفررررررو  يف ال رررررر ي   حتررررررت رقررررررم  

 على قوله: ص يح على شرط البيخني.
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املهدي » :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،عن علي  -866
 .«يصلحه هللا  يف ليلة ،منَّا مهل البيت
  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  أمحد

 [.6610ص يح. كما يف "ص يح اجلامع"   وقال البيص احلبا :

 

عن عبد الرمحن بن علي حدثه أن أاب  علي بن شيبان حدثه أنه خرج وافدا  إىل  -867
صلى هللا عليه  -قال: ف لينا خلف النيب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

فلمح مبؤخر عينيه إىل رج  ال ي يم صلبه يف الركو  والسجود فلما -وعلى آله وسلم 
إنه ال  اي معشر املسلمني»قال: - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -ان رف رسول هللا 

. قال: ورأى رجال  ي لي خلف ال ف «صالة ملن ال يريم صلبه يف الركوع والسجود
. «استربل صال تك فال صالة لرجل فرٍد خل  الص »ف ال:  ،فوقف حىت ان رف الرج 

 قال عبد ال مد: فردا  خلف ال ف. 
 ا:  ذا حديث ص يح. روا  اإلمام أمحد وقال شيخن

[ ويف "اإلرواء"  ج 524وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا : صررررررررر يح كمررررررررررا يف "صررررررررر يح الرتغيرررررررررب والرت يرررررررررب" رقررررررررررم 
 [.541[ رقم  2/358

 

سلم ي-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  وعن عمار  -868
م عليكم السال ،ورمحة هللاالسالم عليكم »عن مينه وعن يسار  حىت يرى بي  خد : 

 .«ورمحة هللا
 ص يح.  روا  ابن ماج  وقال شيخنا:  ذا حديث

كمررررررا يف "صرررررر يح   ،-يعرررررري حررررررديث سررررررعد بررررررن أيب وقررررررا   -وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : صرررررر يح مبررررررا قبلرررررره 
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 [.1/276[ ج 926ابن ماجه"  

و و ي لي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه سلم على رسول هللا  وعنه  -869
 فرد عليه. 

روا  النسررررررائي وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح علررررررى شرررررررط مسررررررلم و ررررررو حممررررررول علررررررى الرررررررد ابإلشررررررارة 
 وهللا أعلم.  ،وإال فهو منسوخ

 [.1/386[  ج 1187كما يف "ص يح النسائي"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

 

وحركت  ،املؤمنني من الكوف  وعن قيس بن مروان أنه أحى عمر ف ال: جئت اي أمري -870
 الرح  فغضب وان فص حىت كاد ميأل ما بني شعبيت ،هبا رجال  ميلي امل احف عن ههر قلب

حىت  ،ف ال: ومن  و وحيك؟ قال: عبد هللا بن مسعود فما زال يطفأ ويسر عنه الغضب
حق أعاد إىل حاله اليت كان عليها مث قال وحيك وهللا ما أعلمه ب ي من الناس أحد  و 

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ب ذلك منه وسأحدثك عن  ذلك: كان رسول هللا 
ال يوال يسمر عند أيب بكر الليل  ك ذلك يف احمر من أمر املسلمني وأنه سر عند  ذات 

معه فإذا رج   وخرجنا-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فخرج رسول هللا  ،وأان معه ،ليل 
يس مع قرأحه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ام رسول هللا  ،جدقائم ي لي يف املس

سره من يررم  من»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فلما كدان أن نعرفه قال رسول هللا 
جع  . قال: مث جلس الرج  يدعوا ف«فليررم على قرا ة ابن مم عبد ،الررآن رطباً كما منزل

. قال عمر: «سل تعطه سل تعطه»ي ول له: –آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -رسول هللا 
ب ي إليه فوجدت أاب بكر قد س ،قلت وهللا حغدون إليه فألببر نه. قال: فغدوت حببر 
 فببر  وال وهللا ما سب  ه إىل خري قط إال وسب ي إليه. 

اتبعررررررره  روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقررررررريس برررررررن مرررررررروان مسررررررر ور احلرررررررال ولكنررررررره
 عل م  بن قيس فاحلديث ص يح واحلمد هلل. 

[ ج 2301وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا : بعررررررررررد خترجيرررررررررره فاإلسررررررررررناد جيررررررررررد كمررررررررررا يف "ال رررررررررر ي  " حتررررررررررت رقررررررررررم  
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5/380.] 

لو » :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن عمر  -871
 . «وتروح بطاَّنً  تغدوا مخاصاً  منكم كنتم توكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري

 ،روا  اإلمرررررام الرتمرررررذي وقرررررال:  ررررررذا حرررررديث حسرررررن صرررررر يح.  وأخرجررررره أمحرررررد وابررررررن ماجررررره و عنررررردمها م ابعرررررر 
 قال شيخنا: فاحلديث حسن لغري . 

 [.310كما يف "ال  ي  "    ،ص يح على شرط مسلم وقال البيص احلبا :

وسى إن م»: -ى آله وسلم صلى هللا عليه وعل -قال: قال رسول هللا  وعنه  -872
قال: اي رب مرَّن آدم الذي مخرجنا ونفسه من اجلنة. فأراه هللا آدم. فرال: منت مبوَّن 

قال: منت الذي نفخ هللا فيك من روحه وعلمك األمسا  كلها  آدم؟ فرال له آدم: نعم.
وممر املالئكة فسجدوا لك؟ فرال: نعم. قال: فما محلك على من مخرجتنا ونفسك من 

نة؟ قال له آدم: ومن منت؟ قال: مَّن موسى. قال: منت نيب بين إسرائيل الذي كلمك اجل
هللا من ورا  حجاب ومل جيعل بينك وبينه رسوال من خلره؟ قال: نعم. قال: مفما وجدت 
من  ذلك كان يف كتاب هللا قبل من مخلق؟ قال: نعم. قال: ففيم تلومين يف شي  سبق 

ى آله وسلم صلى هللا عليه وعل -. قال رسول هللا «ا  قبليفيه الرض -تعاىل  –من هللا 
 .«فحج آدم موسى عليهما السالم ،فحج آدم موسى»عند  ذلك: -

 روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.3/149[ ج 4702وقال البيص احلبا : حسن كما يف "ص يح أيب داود"  

وما أن ي- عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -قال: أمران رسول هللا  وعن عمر  -873
فجئت  ،فوافق  ذلك ماال  عندي ف لت: اليوم أسبق أاب بكر إن سب  ه يوما ،ن  دق

 «ت ألهلك؟ما مبري»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال رسول هللا  ،بن ف مال
وعلى   عليهصلى هللا -ف لت: مثله. قال: وأحى أبو بكر بك  ما عند  ف ال له رسول هللا 

قال: أب يت هلم هللا ورسوله. قلت: ال أساب ك إىل  «ما مبريت ألهلك؟»: -آله وسلم 
شيء أبدا .
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وأخرجرررررررره الرتمررررررررذي وقررررررررال: حسررررررررن صرررررررر يح. وقررررررررال  ،روا  أبررررررررو داود وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن
 [.1/466[ ج 1678احلبا : حسن. كما يف "ص يح أيب داود"  

ما  إن مخو »قال: -عليه وعلى آله وسلم  صلى هللا -أن رسول هللا  وعنه  -874
. «مخا  على مميت كل منافق عليم اللسان

 روا  اإلمام أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث حسن وأخرجه البوار. 
 [.1013إسناد  ص يح كما يف "ال  ي  "   وقال البيص احلبا :

 ال: ف وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: ملا ول عمر بن اخلطاب خطب الناس -875
وهللا ال  ،هاأذن لنا يف امل ع  ثالث  مث حرم-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -إن رسول هللا 

ن رسول إال أن أيحيي أبربع  يبهدون أ ،إال رمج ه ابحلجارة ،أعلم أحدا  ي م ع و و حم ن
 أحلها بعد إذ حرمها.  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

 يخنا:  ذا حديث حسن. روا  ابن ماجه وقال ش
 [.2/154[ ج 1994كما يف "ص يح ابن ماجه"    .وقال البيص احلبا : حسن

قال: فيما الرمالن اليوم والكبف عن املناكب وقد و  عن عمر بن اخلطاب  -876
 رسول عهد على نفعله كنا  شيئا ند  ال ذلك ومع وأ له الكفر ونفى اإلسالم هللا أطأ قد
 لم.وس عليه هللا صلى هللا

 وأخرجه ابن ماجه.  ،روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث حسن
 [.1/527[ ج 1887وقال احلبا : حسن ص يح كما يف "ص يح أيب داود"  

 قال: إن الركب سنبت لكم فخذوا ابلركب.  وعنه  -877
 روا  الرتمذي وقال: حديث ص يح على شرط البخاري. 

 [.258 يح الرتمذي  وقال احلبا : ص يح اإلسناد كما يف ص

 عها. طلق حف   مث راج-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -878
 وعبد بن محيد.  ،وأبو يعلى ،وابن ماجه ،والنسائي ،روا  أبو داود

 [.2/34[ ج 2283وقال احلبا : ص يح كما يف ص يح أيب داود  

اكم عن امل ع  وإهنا لفي  قال: وهللا إ  حهن وعن ابن عباس قال: سعت عمر  -879
 العمرة يف احلج. يعي-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ك اب هللا ول د فعلها رسول هللا 
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روا  اإلمرررررررام النسرررررررائي وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا احلرررررررديث صررررررر يح رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح إال حممرررررررد برررررررن علررررررري 
 شيص النسائي و و ث  . 

 [.2/268[ ج 2735ائي  وقال احلبا : ص يح اإلسناد كما يف ص يح النس

عن أيب وائ  ش يق بن سلم  قال: كثريا  ما كنت أيت ال يب بن معبد أان ومسروق -880
فسمعي  ،قال: كنت امرأ  ن رانيبا  فأسلمت فأ للت ابحلج والعمرة ،نسأله عن  ذا احلديث

 عريف اال: هل  ذا أض  من ب ،سلمان بن ربيع  وزيد بن صوحان وأان أ   هبما ابل ادسي 
فكأمنا مح  علىب بكلم يهما جب  حىت قدمت مك  فأحيت عمر بن اخلطاب و و  ،أ له

 -فأقب  عليهما فالمهما وأقب  عليب وقال:  ديت لسن  نبيك  ،مب: فذكرت  ذلك له
مرحني. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. ،روا  اإلمام ابن حبان
.[3900كما يف "حعلي ه على ص يح ابن حبان"    وقال احلبا : ص يح

 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال ل رسول هللا  وعن أيب زيد  -881
وكبف ههر  فمس ت ههر  وجعلت اخلامت بني  «ادن مين وامسح ظهري ،اي ماب زيد»

شعر   مع على ك فه. إصبعي. قال: فغموهتا. ف ي  وما اخلامت؟ قال: 

 روا  اإلمام أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح وأخرجه أبو يعلى. 
 [.6267وقال البيص احلبا : ص يح كما يف "حعلي ه على ص يح ابن حبان"  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال ل رسول هللا  عن أيب زيد -882
 «مجاله اللهم مجله ومدم»قال: مث قال:  ،ي ه. قال: فمسح بيد  على رأسه وحل«ادن مين»

ول د كان  ،إال نبذ يسري ،وما يف رأسه وحلي ه بيا  ،قال: فل د بلغ بضعا  و مائ  سن 
منبسط الوجه ومل ين ب  وجهه حىت مات. 

روا  اإلمرررررام أمحرررررد وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح وأخرجررررره الطرررررربا  يف الكبرررررري والررررردعاء بن رررررو  خم  ررررررا  
 يخنا: رجاله رجال ال  يح إال عبد العويو و و البغوي ث  .وقال ش
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 مسح لقا أخطب بن زيد أبو حدثنا أمحر بن علباء حدثنا ثبت بن عن عورة -883
 وعبرين ائ م عاش إنه عورة قال ل ودعا وجهي على يد  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 بي . شعرات إال رأسه يف وليس سن 

 أخطب.  بن عمرو اسه زيد وأبو غريب حسن حديث روا  الرتمذي وقال:  ذا
[. قلرررررررت وأخرجررررررره ابرررررررن 6[ يف املناقرررررررب ابب 3629وقرررررررال احلبرررررررا : صررررررر يح كمرررررررا يف "صررررررر يح الرتمرررررررذي"  

 [.7128حبان وقال البيص احلبا : "يف حعلي ه عليه ص يح"  

 

لم ه وعلى آله وسصلى هللا علي -قال: قال رسول هللا  وعن عمرو بن حغلب  -884
ويبيع  ،ويظهر العلم ،وتفشوا التجارة ،إن من مشراط الساعة من يفشوا املال ويكثر»: –

الرجل البيع فيرول: ال حىت مستأمر اجر بين فالن ويلتمس يف احلي العظيم الكاتب فال 
.«يوجد

إسرررررناد   روا  النسرررررائي وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح علرررررى شررررررط البررررريخني وأخرجررررره احلررررراكم وصررررر ح
 على شرطهما وقال: إال عمرو بن حغلب ليس له راوي غري احلسن. 

  [.3/200[ ج 4468"ص يح النسائي"  وقال احلبا : ص يح كما يف 

 

قال: ملا ق   عمار بن ايسر دخ  عمرو بن حوم  ،عن أبيه ،عن عمرو بن حوم -885
لى آله صلى هللا عليه وع -رسول هللا وقد قال  ،ف ال: ق   عمار ،على عمرو بن العا 

 ،خ  على معاوي حىت د ،. ف ام عمرو بن العا  فوعا  يرجع«ترتله الفئة الباغية»: -وسلم 
ف ال له معاوي : ما شأنك؟ قال: ق   عمار. ف ال معاوي : قد ق   عمار فماذا؟ قال 

. «ه الفئة الباغيةلترت»ي ول:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عمرو: سعت رسول هللا 
جاءوا به حىت  ،أو حنن ق لنه؟ إمنا ق له علي وأص ابه ،ف ال له معاوي : دحضت يف بولك
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 أو قال: بني سيوفنا. ،أل و  بني رماحنا
  وأخرجه أبو يعلى. ،ص يح وقال شيخنا: ،روا  أمحد

ال ررررررر اب  [ وذكرررررررر  عررررررن مجرررررررع مرررررررن 29876صررررررر يح. كمررررررا يف "صررررررر يح اجلرررررررامع"   وقررررررال البررررررريص احلبرررررررا :
 ومنهم عمرو بن حوم رضي هللا عنهم.

 

م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -أنه سع النيب  وعن عمرو بن احلمق اخلواعي  -886
ح له عمل صاحل يفت»قي  وما اس عمله ؟ قال:  ،«إذا مراد هللا بعبد خرياً استعمله»ي ول: -

 .«بني يدي موته حىت يرضى عنه من حوله
إن هللا »وفيرررررره  ،وأخرجرررررره عبررررررد بررررررن محيررررررد والبرررررروار ،حسررررررن وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،وا  اإلمررررررام أمحرررررردر 

 . «إذا مراد هللا بعبده خرياً عسله

 [.1114و و يف "ال  ي  "  ،[301كما يف "ص يح اجلامع"    ،ص يح وقال البيص احلبا : 

اخلواعي  بن احلمق وعن رفاع  بن شداد ال  با  قال: لوال كلم  سع ها من عمرو -887
هللا عليه وعلى  صلى -سع ه ي ول: قال رسول هللا  ،ملبيت فيما بني رأس املخ ار وجسد 

 .«فإنه حيمل لوا  غدر يوم الريامة ،من ممَّن رجاًل على دمه فرتله»: -آله وسلم 
قرررررد و  ،إال رفاعررررر  برررررن شرررررداد ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  ابرررررن ماجررررره

 وث ه النسائي. 
 [.440انظر " ال  ي  "  ،كما يف "الووائد"  ،ورجاله ث ات ،وقال البيص احلبا : سند  ص يح

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -رسول هللا قال ل قال:   عمرو بن العا  وعن -888
و و   هئجف  ،قال: ففعلت «اي عمرو مشدد عليك سال حك و ثيابك مث ائتين»: -وسلم 
سلمك إين مريد من مبعثك وجهًا في ،اي عمرو»قال: و  ،صوبه ور ب ف عد يف ال ،ي وضأ
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  أسلمإ  ملقال: قلت اي رسول هللا  ،«ومزعب لك من املال زعبة صاحلة ،هللا ويغنمك
نَِعمَّا املال  اي عمرو»ف ال:  ،والكينون  معك ،اجلهادأسلمت رغب   يف  إمنا ،املال رغب  يف 

 .«صاحل للرجل الصاحلال
وقررررررد أخرجرررررره البخرررررراري يف "احدب  ،وقررررررال شرررررريخنا بعررررررد ذ كررررررر طرررررررق احلررررررديث: صرررررر يح ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد

 املفرد" وأبو يعلى وأبو بكر بن أيب شيبه. 
 [.3756كما يف حعلي ه على "املبكاة"    ،وقال البيص احلبا : إسناد  ص يح

 ال من ربيع  عند عمرو بن العا  ف وعن عبد هللا بن أيب اهلذي  قال: كان انس -889
قري  أو ليجعلّن هللا  ذا احمر يف مجهور من العرب  ل ن هنيب  رج  من بكر بن وائ :

له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -غري م. ف ال عمرو بن العا : كذبت سعت رسول هللا 
. «قريش والة الناس يف اخلري والشر إىل يوم الريامة»ي ول:  -

ورجالرررررررره ث رررررررررات.  ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  رررررررررو حررررررررديث صرررررررر يح ،مررررررررذي وقررررررررال: حسررررررررٌن صررررررررر يح غريرررررررربروا  الرت 
 وأخرجه ابن أيب عاصم يف "السن ". 

 [.3/145[ 1155كما يف "ال  ي  "    قال البيص احلبا : إسناد  ص يح.و 

قال:  عمرو بن العا   فأخرب  ،قال: ق   عمار بن ايسر ،أيب الغادي  وعن -890
ه يف النار إن قاتله وسالب»ي ول:  - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -سعت رسول هللا 
. «هو ذا تراتله قال إمنا قال قاتله وسالبه فإنكفريل لعمرو 

وقررررال: أبررررو غاديرررر   ررررو قاحرررر  عمررررار. وقررررال احلبررررا   ،وقررررال شرررريخنا:  ررررذا حررررديث صرررر يح ،روا  اإلمررررام أمحررررد
 [.5/19[ 2008 "ال  ي  "  كما يف  ،ورجاله ث ات رجال مسلم ،يف احلديث: إسناد  ص يح

 ،وعن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حوم عن أبيه قال: ملا ق   عمار بن ايسر -891
صلى  -دخ  عمرو بن حوم على عمرو بن العا  ف ال: قُ   عمار. وقد قال: رسول هللا 

 (1)عا  يرّجع ف ام عمرو بن العا  فو  «ترتله الفئة الباغية»: -هللا عليه وعلى آله وسلم 
حىت دخ  على معاوي . ف ال له معاوي : ما شأنك ؟ قال: قُ   عمار. ف ال معاوي : قد 

                                         
 أي ي ول: إان هلل وإليه راجعون. (1)
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ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قُ   عمار فماذا ؟ قال عمرو: سعت رسول هللا 
 (2) يإمنا ق له عل ،أو حنن ق لنا  ،لكف ال له معاوي : دحضت يف بو  «ترتله الفئة الباغية»

وا به حىت أل و  بني رماحنا أو قال بني سيوفنا. وأص ابه جاء

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. وأخرجه أبو يعلى.  ،روا  أمحد
على املرفو .2976وذكر  احلبا  يف" ص يح اجلامع" مع غري  من ال  اب     [ خم  را  

وعن عمارة بن خومي  قال: بينا حنن مع عمر بن العا  يف حج أو عمرة ف ال:  -892
ذا قال: يف  ذا البعب إ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ا حنن مع رسول هللا بينم

 ف لنا: نرى غرابان فيها غراب أع م أمحر املن ار والرجلني. ف ال «منظروا هل ترون شيئا ؟»
 ال يدخل اجلنة من النسا  إال من كان»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

. «يف الغرابن منهن مثل هذا الغراب
 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. وروا  أبو يعلى.  ،روا  اإلمام أمحد

 [.4/466[  1850كما يف "ال  ي  "    احلبا  رمحه هللا: إسناد  ص يح.وقال 

وعن أيب مرة موىل أم  انئ أنه دخ  مع عبد هللا بن عمرو على أبيه عمرو بن  -893
  ال: إ  صائم ف ال عمرو: ك  فهذ  احايم اليتق ،ف رب إليهما طعاما  ف ال: ك  ،العا 

ال أيمران  فطار ا وينهاان عن صيامها. ق -صلى عليه وعلى آله وسلم  -كان رسول هللا 
مالك: و ي أايم ال بريق. 

 وأبو مرة: اسه يويد.  ،على شرط البيخني ،وقال شيخنا: حديث ص يح دروا  اإلمام أبو داو 
 [.2/73[ 2418يف "ص يح أيب داود"   كما  وقال احلبا : ص يح.

                                         

 قد كفر كما حدعي الرافض . ، ولكن ليس معنا  أن معاوي   ذا غري م بول من معاوي    (2)
وإن  ﴿ :قال هللا سب انه وحعاىل ، كان   هدا فأخطأ، وبغيه ال  رجه عن اإلميان.ولكنه 

ىت تفئ إىل بغت إحدامها على األخرى فراتلوا اليت تبغي ح طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن
 فسما م هللا مؤمنني. ا ر شيخنا م ب  رمحه هللا و ذا كالم نفيس.﴾ ممر هللا 
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صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: صلى بنا رسول هللا  وعن عمرو بن عبس   -894
 حيُلِ يل من ال»فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعري مث قال:  ،إىل بعري من املغنم -وسلم 

. «غنائمكم مثل هذا إال اخلمس واخلمس مردود فيكم
 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،أبو داود روا 

 [.2/172[ 1229وقال احلبا : ص يح كما يف "ص يح أيب داود" 

مقرب ما »ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه سع النيب  وعنه  -895
يكون الرب من العبد يف جو  الليل اآلخر فإن استطعت من تكون ِمن يذكر هللا يف 

. «تلك الساعة فكن
 روا  الرتمذي وقال: حسن ص يح غريب. وقال شيخنا:  و حديث حسن. 

 [. 1229كما يف حعلي ه على "املبكاة"    ،وقال احلبا : سند  ص يح

ب  ر  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: حاصران مع رسول هللا  وعنه  -896
فسمعت  .الطائف. قال: معاذ سعت أيب ي ول ب  ر الطائف حب ن الطائف ك  ذلك

ل هللا فله من بلغ بسهم يف سبي»ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -. وساق احلديث. وقال سعت رسول هللا «درجه

جاعل وقا  كل عظم من  -عز وجل  –فإن هللا  ،ملما رجل مسلم معتق رجاًل مسلماً »
 فإن هللا جاعل ،حمرره من النار. وملما امرمة معترت امرمة مسلمة عظامه عظما من عظام

. «وقا  كل عظم من عظامها عظماً من عظام حمرره من النار يوم الريامة
وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح علرررررررررى شررررررررررط مسرررررررررلم. وأخرجررررررررره النسرررررررررائي. وقرررررررررال  ،روا  أبرررررررررو داود

 [.1756"ال  ي  "   [و ذا يف3965كما يف "ص يح أيب داود"    ،احلبا : ص يح

من »ول: ي  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال سعت رسول هللا  وعنه  -897
. «رمى بسهم يف سبيل هللا فهو له عدل حمرر
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 روا  الرتمذي وقال حديث: حسن ص يح. 
 [.6144كما يف "ص يح اجلامع"    ،وقال احلبا : ص يح

 

أن زايدا  أو بع  احمراء بعث عمران بن   ن ح ني عن عطاء موىل عمران ب -898
ح ني على ال دق  فلما رجع قال لعمران: أين املال ؟ قال: وللمال أرسل ي ؟ أخذان ا 

وضعنا ا و  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -من حيث كنا  خذ على عهد رسول هللا 
.  -ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -حيث كنا نضعها على عهد رسول هللا

 وأخرجه ابن ماجه.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،دروا  اإلمام أبو داو 
 [.1625كما يف "ص يح أيب داود"    ،وقال احلبا : ص يح

ع من مس»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه -899
عه ِما يبعث به من ن فيتبابلدجال فلينأ عنه. فو هللا إن الرجل ليأتيه وهو حيسب منه مؤم

 كذا قال.  «ملا يبعث به من الشبهات»أو «الشبهات

 وأخرجه ابن أيب شيب .  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود
 [.3/30[  4319كما يف "ص يح أيب داود"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

ن ه مطرف موعن أيب رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن ح ني وعلي -900
ى آله وسلم صلى هللا عليه وعل -خو مل نر  عليه قب  ذلك وال بعد . ف ال: إن رسول هللا 

مثر  حيب من يرى -عز وجل  –عليه نعمة فإن هللا  -عز وجل  –من منعم هللا »قال:  -
 «حيب من يرى مثر نعمته على عبده». ويف رواي : «نعمته على خلره

 نا:  ذا حديث حسن. وقال شيخ ،روا  اإلمام أمحد
مطرررررررف مررررررن خررررررو  -[. وقولرررررره  4379كمررررررا يف حعلي رررررره علررررررى "املبرررررركاة"    ،وقررررررال احلبررررررا : حررررررديث صرررررر يح

ولعرررر  عمررررران مل يبلغرررره حترررررمي الثرررروب احلريررررر للرجررررال أو أنرررره مل يكررررن ثررررواب  كررررامال  ولكنرررره خمطررررط  ،اخلررررو: نررررو  مررررن احلريررررر –
 ابخلو. وهللا أعلم.

عن  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال هنى رسول هللا وعن عمران  -901



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

318 

الكي فاك وينا فما أفل ن  وال جن ن . 

فلمرررررا اك ررررروى ان طرررررع عنررررره فلمرررررا حررررررك رجرررررع إليررررره. وقرررررال  ،روا  أبرررررو داود و قرررررال: كررررران يسرررررمع حسرررررليم املالئكررررر 
 شيخنا:  ذا حديث ص يح على شرط مسلم. 

فمرررررررررررا أفل رررررررررررن وال جن رررررررررررن أي:  [. وقولررررررررررره:3865وقرررررررررررال احلبرررررررررررا : صررررررررررر يح كمرررررررررررا يف صررررررررررر يح أيب داود  
 الكيات. ويف رواي  ) فما أفل نا وال جن نا ( أي: حنن. روا ا أبو داود.

على  من حل »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال النيب  وعنه  -902
. «لمني مصبورة كاذاب فليتبوْم بوجهه مرعده من النار

  ،شرط مسلم. وأخرجه أبو بكر بن أيب شيب  على ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود
 [.2/311[  3242كما يف "ص يح أيب داود"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

 ال: ف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: جاء رج  إىل النيب  وعنه  -903
-له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -السالم عليكم فرد عليه السالم مث جلس. ف ال النيب 

. «عشرون». مث جاء أخر ف ال: السالم عليكم ورمح  هللا فرد عليه فجلس. ف ال:«عشرٌ »: 
. «ثالثون»مث جاء آخر ف ال: السالم عليكم ورمح  هللا وبركاحه فرد عليه فجلس. ف ال: 

وأمحرررررررررد و وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررن علرررررررررى شررررررررررط مسرررررررررلم. وأخرجررررررررره الرتمرررررررررذي  ،روا  أبرررررررررو داود
 الدارمي. 

 [.3/275[ 5195كما يف "ص يح أيب داود"    ،احلبا : ص يحقال البيص 

زال ال ت»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -904
 ظاهرين على من َّنومهم حىت يراتل آخرهم املسيح ،طائفة من مميت يراتلون على احلق

. «الدجال
 أخرجه أمحد. وقال شيخنا: ص يح على شرط مسلم. و  ،روا  أبو داود

[. قلررررررررررت: برررررررررر  سررررررررررند  2/91[ 2484كمررررررررررا يف "صرررررررررر يح أيب داود"   واحلررررررررررديث قررررررررررال احلبررررررررررا : صرررررررررر يح.
  ،فهرررررو مرررررن روايررررر  محررررراد برررررن سرررررلم  عرررررن ق رررررادة عرررررن مطررررررّ ف عرررررن عمرررررران بررررره. وروايررررر  محررررراد عرررررن ق رررررادة ضرررررعيف  ،ضرررررعيف

ه عرررررن ق رررررادة ولكنررررره  رررررو ومسرررررلم مل  ررررررج لررررر ،كمرررررا يف حرمجررررر  محررررراد و ق رررررادة مرررررن " شرررررر  علررررر  الرتمرررررذي " البرررررن رجرررررب
 صاحل يف البوا د ولل ديث شوا د كثرية يف "ال  ي ني" وغريمها وخاص  أوله.
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ليه صلى هللا ع -وعن عمري بن سلم  عن رج  من هبو أنه خرج مع رسول هللا  -905
ار وجد الناس مح ،يريد مك . حىت إذا كانوا يف بع  وادي الروحاء -وعلى آله وسلم 

روه حىت أييت مق»ف ال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ح  ع ريا  فذكروا  للنيب و 
ر رسول شأنكم هبذا احلمار فأم ،ف ال اي رسول هللا ،فأحى البهوي وكان صاحبه «صاحبه

. قال: مث ف سمه يف الرفاق و م حمرمون ،أاب بكر -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
ي  حىت إذا كنا ،مرران صلى  -إذا حنن بظيْب حاق ف يف ه  فيه سهم. فأمر النيب  (1) ،ابُحث 

رجال  أن ي ف عند  حىت جييو الناس.  -هللا عليه وعلى آله وسلم 

رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح. وأخرجرررررررره النسررررررررائي  ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح ،روا  اإلمررررررررام أمحررررررررد
بن ررررررو .  -صرررررلى هللا عليرررررره وعلرررررى آلررررره وسرررررلم  -ل هللا بسرررررند  عرررررن عمرررررري برررررن سررررررلم  قرررررال: بينرررررا حنرررررن نسررررررري مرررررع رسرررررو 

و ررررررذا مررررررن مسررررررند عمررررررري كمررررررا حرررررررى. وقررررررال البرررررريص: وأكثررررررر الرررررررواة كمررررررا يف "اإلصرررررراب " جيعلونرررررره مررررررن مسررررررند عمررررررري بررررررن 
 سلم . 

[ صررررررر ح كرررررررال 4355 ،2817كمرررررررا يف "صررررررر يح النسرررررررائي"    ،و قرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : صررررررر يح اإلسرررررررناد
 الطري ني.

 

س ي عند يس  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه رأى النيب  وعن عمري  -906
أحجار الويت قريبا  من الووراء قائما  يدعو رافعا  يديه قب  وجهه ال جياوز هبما رأسه. 

رجالرررررره رجررررررال البرررررريخني إال حممررررررد بررررررن سررررررلم   ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  اإلمررررررام أبررررررو داود
 ،ويف احلرررررديث أمرررررران أحررررردمها جررررراء عرررررن عمرررررري عرررررن النررررريب ،والنسرررررائي ،فمرررررن رجرررررال مسرررررلم. وأخرجررررره الرتمرررررذياملررررررادي 

 . وعن آيب الل م عن النيب
 [.1/319[ 1168كما يف "ص يح أيب داود"   ،وقال احلبا : ص يح

                                         
 "النهاي ".  ر.ا املوضع املعروف بطريق اجل ف  إىل مك ، و ي فعال  منه و بعضهم يكسر مهوهتا.  (1)



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

320 

ى هللا صل -قال شهدت خيرب مع ساديت فكلموا يفب رسول هللا  وعن عمري  -907
بيء فأمر يب ف لدت سيفا  فإذا أان أجر  فأخرب أ   لوك فأمر ل ب - عليه وعلى آله وسلم

امل ا . (2)من خرثي 

 ،خنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح علررررررى شرررررررط مسررررررلموقررررررال معنررررررا  أنرررررره مل يسررررررهم لرررررره. وقررررررال شرررررري ،روا  أبررررررو داود
 وأخرجه الرتمذي وقال: حسن ص يح. وأخرجه ابن ماجه. 

 [.2730اود" "ص يح أيب د كما يف  ،وقال احلبا : ص يح

 

صلى هللا  -قال: بينما حنن جلوس عند رسول هللا  وعن عوف بن مالك  -908
. «عهذا موان العلم من يرف»ذات يوم فنظر يف السماء مث قال:  -عليه وعلى آله وسلم 

 ،ف ال له رج  من احن ار ي ال له زايد بن لبيد: أيرفع العلم اي رسول هللا وفينا ك اب هللا
إن كنت »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -علمنا  أبناءان ونساءان ف ال رسول هللا  وقد

مث ذكر ضالل  أ   الك ابني وعند مها ما عند مها من ك اب هللا  «ألظنك مفره مهل املدينة
عن عوف  ف دثه  ذا احلديث ،فل ي جبري بن نفري شداد بن أوس ابمل لى -عو وج   -

صدق عوف مث قال: و   حدري ما رفع العلم ؟ قال قلت: ال أدري قال:  بن مالك قال:
ذ اب أوعي ه قال: و   حدري أي العلم أول يرفع ؟ قال قلت: ال أدري قال: اخلبو  

حىت ال حكاد حرى خاشعا . 

 
وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح. وروا  النسررررررررائي يف "الكررررررررربى" و الط رررررررراوي يف  ،رو  احمررررررررام أمحررررررررد

  ثر"."مبك  اآل
 [.4553وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"  

 ام ليل . ف –صلى هللا عليه وآله وسلم  -قال: قمت مع رسول هللا  وعنه  -909

                                         
 ا ر. "شيخنا". عه.يف "النهاي " اخلرثي: البيت وم ا  (2)
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ف رأ سورة الب رة ال مير ري  رمح  إالب وقف فسأل. وال مير ري  عذاب إال وقف ف عوذ قال: 
 ،«ظمةسبحان ذي اجلَبوت وامللكوت والكَباي  والع» ركوعه: مث ركع ب در قيامه ي ول يف

رأ سورة، مث ق ،ام ف رأ رل عمرانق ،ذلك مث قال يف سجود : مث  ،مث سجد ب در قيامه
سورة. 

وأخرجررررررره أمحرررررررد ويف أولررررررره  ،وأخرجررررررره النسرررررررائي ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن ،داود روا  اإلمرررررررام أبرررررررو
 ي لي وقمت معه.  قال فبدأ فاس اك مث حوضأ مث قام

 [.873كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص البا : ص يح.

الفيء   كان إذا أات  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -910
نا وكنت أدعى : فدعيويف زايدة   حظني وأعطى الُعوبب حظا . قسمه يف يومه. فأعطى اآل

ان ل أ  . مث دعا بعدي عمار بن ايسر فأعطي قْب  عّمار فدعيت فأعطا  حظني وك
حظا واحدا. 

 على شرط مسلم.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود
 [. 2953كما يف "ص يح أيب داود"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

 :حظا  واحدا: فب يت قطع  سررررررلسرررررر  من ذ ب فجع   وروا  أمحد ويف آخر  بعد قوله
و و  ير فعها بطرف ع ررررررررا  ف سرررررررر ط مث رفعها -عليه وعلى آله وسررررررررلم  صررررررررلى هللا -النيب 

. «كي  منتم يوم يكثر لكم هذا»ي ول: 
وأخرجه ابن أيب شيب . 

أمر  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعن عوف بن مالك  -911
م يم. ليل  للو يوم ابملسح على اخلفني يف غووة حبوك ثالث  أايم ولياليهن للمسافر 

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. وأخرجه أمحد.  ،روا  أبو بكر بن أيب شيب 
 [.1/138[ 102كما يف "اإلرواء"    ،وقال البيص احلبا : ص يح

ؤاي إن الر »قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  وعنه  -912
رظته يهم به الرجل يف يثالث منها مهاويل من الشيطان ليحزن ِبا ابن مدم، ومنها ما 
ًَ من النبوة . «فرياه يف منامه، ومنها جز  من ستة ومربعني جز ًا
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 روا  اإلمام ابن ماجه وابن أيب شيب . وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
و رررررررررررررو يف  ،[3/276[ 3976كمرررررررررررررا يف "صررررررررررررر يح ابرررررررررررررن ماجررررررررررررره"    ،وقرررررررررررررال البررررررررررررريص احلبرررررررررررررا : صررررررررررررر يح

 [.1870"  "ال  ي  
صلى هللا عليه وعلى  -قال: قال رسول هللا  ،شجعي عن عوف بن مالك اح -913

 قال: ف مت فناديت أبعال صويت «إن شئتم منبأتكم عن اإلمارة وما هي»: -آله وسلم 
لثها واث ،واثنيها ندامة ،موَلا مالمة»ف لت: وما  ي اي رسول هللا؟ قال:  ،ثالث مرات

 .«إال من عدل ،عذاٌب يوم الريامة
  حسن على شرط مسلم. وقال شيخنا: ،"اآلحاد واملثا " روا  ابن أيب عاصم يف
 [.1433حسن. كما يف "ص يح اجلامع"   وقال البيص احلبا :

 سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول بنا عرس قال: احشجعي  مالك بن عوف عن -914
 رسول انق  فإذا اإلب  بع  إىل فان هيت قال: ،راحل ه ذرا  منا رج  ك   فافرتش ليل  ذات
 هللا صلى هللا رسول أطلب فانطل ت قال: ،أحد قدامها ليس وسلم عليه هللا صلى هللا

 هللا صلى هللا رسول أين قلت: قائمان قيس بن هللا وعبد جب  بن معاذ فإذا وسلم عليه
 قال: ،لرح ا  ويو مث  فإذا ،الوادي أبعلى صوات سعنا أان غري ندري ما قاال: وسلم؟ عليه

ليلة آت من ري إنه ماين ال»ف ال:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جاءان مث ،يسريا   امكثوا
 ننبدك ف لنا: «فخريين بني من يدخل نص  مميت اجلنة وبني الشفاعة فاخارت الشفاعة

 فأقبلنا ل:قا «فإنكم من مهل شفاعيت»قال:  شفاع ك أ   من جعل نا ملا وال  ب  هللا
وسلم:  عليه هللا صلى هللا رسول وقال ،نبيهم وف دوا وافوع قد  م فإذا الناس إىل معانيق

إنه ماين الليلة من ري آت فخريين بني من يدخل نص  مميت اجلنة وبني الشفاعة وإين »
 ،شفاع ك   أ من جعل نا ملا وال  ب  هللا ننبدك هللا رسول اي قالوا: «اخارت الشفاعة

 . «مميت اعيت ملن ال يشرك ابهلل شيئا منفأَّن مشهدكم من شف»قال:  عليه أضبوا فلما قال:
وقرررررررال اهليثمررررررري: روا  الطررررررررربا    ،وابرررررررن حبررررررران. واحلرررررررراكم ،وابررررررررن خوميررررررر  ،والطيالسررررررري ،والرتمرررررررذي ،روا  أمحرررررررد

ولرررررره طرررررررق صرررررر ح بعضررررررها شرررررريخنا  .جررررررري يف البررررررريع أبسررررررانيد وبعرررررر  رجاهلررررررا ث ررررررات. وروا  ابررررررن ماجرررررره بن ررررررو  واآل
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 .79 – 74كما يف "البفاع " صر  رمحه هللا
 [.4393ص يح. كما يف "ص يح ابن ماجه"   وقال البيص احلبا :

 

ثرل ما من شي  م»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب وعنه  -915
. «يف امليزان من حسن اخللق

 ررررررو بررررررن انفررررررع إال عطرررررراء و  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  أبررررررو داود
وإن صرررررراحب حسررررررن »وأخرجرررررره الرتمررررررذي وزاد فيرررررره:  ،"املن خررررررب" يفث رررررر . وأخرررررررج احلررررررديث أمحررررررد و عبررررررد بررررررن محيررررررد 

  .«اخللق يبلغ درج  صاحب ال وم وال الة

 .[ 2003"   الرتمذيكما يف" ص يح   ،وقال احلبا : ص يح

مال »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال النيب  أيب الدرداء  وعن -916
ومرفعها يف درجاتكم وخري لكم من إنفاق  ،منبئكم خبري معمالكم ومزكاها عند مليككم

 «وخري لكم من من تلروا عدوكم فتضربوا معناقهم ويضربوا معناقكم ؟ ،الذهب والورق
 قال معاذ بن جب : ما شيء أجنى من عذاب هللا «ذكر هللا»قال:  ،قالوا: بلى اي رسول هللا

 من ذكر هللا.
إال أاب حبريررررررر  وقرررررررد  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،رو  اإلمرررررررام الرتمرررررررذي

 . وأمحد ،وأخرجه ابن ماجه ،وث ه ابن معني
 [.3/242[ 3072كما يف "ص يح ابن ماجه"    وقال احلبا : ص يح.

 لىصلى هللا عليه وع -عن معدان بن طل   أن أاب الدرداء حدثه أن رسول هللا  -917
لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -موىل رسول هللا  ،قاء فأفطر. فل يت ثوابن -آله وسلم 

ليه صلى هللا ع -يف مسجد دمبق ف لت له: إن أاب الدرداء حد ثي أن رسول هللا  -
قاء فأفطر. قال: صدقت وأان صببت له وضوء .  -وعلى آله وسلم 

ولفظررررر   «ف     أفطر فتوض     أق     ا  »وا  الرتمرررررذي بلفرررررظ ور  ،وقرررررال شررررريخنا: صررررر يح ،روا  اإلمرررررام أبرررررو داود
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 ححوذي". اغري حمفوه  كما يف "حتف   «فتوضأ»

 [.2/64[ 2381كما يف "ص يح أيب داود"   حلبا  فيه: ص يح.اواحلديث قال 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال سعت رسول هللا  وعن أيب الدرداء  -918
.«وتنصرون بضعفائكم ابغوين الضعفا  فإمنا ترزقون»ي ول: 

 ،وأخرجرررررررررره الرتمررررررررررذي ،ورجالرررررررررره ث ررررررررررات ،خنا:  ررررررررررذا حررررررررررديث صرررررررررر يحوقررررررررررال شرررررررررري ،دروا  اإلمررررررررررام أبررررررررررو داو 
 والنسائي. 

 [.2/120[ 2594"ص يح أيب داود"   كما يف  .وقال البيص احلبا : ص يح

فرغ »ول: ي  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال سعت رسول هللا  وعنه  -919
.«عبد من مخس: من مجله و رزقه ومثره وشري مم سعيدهللا إىل كل 

وقررررررررال  ،وأخرجرررررررره ابررررررررن أيب عاصرررررررم يف "السررررررررن " ،وقررررررررال شررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صررررررر يح ،روا  اإلمرررررررام أمحررررررررد
 [.308 ،303كما يف خترجيه "للسن " البن أيب عاصم    البيص احلبا : حديث ص يح.

  منه أم أمر نس أنفه ؟ قالوا: اي رسول هللا أرأيت ما نعم  أمر قد فر  وعنه  -920
هيأ ملا كل امرئ م»قالوا: فكيف ابلعم  اي رسول هللا ؟ قال:  «بل ممر قد فرغ منه»قال: 
. «خلق له

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  اإلمام أمحد
 [.5/53[ 2033كما يف "ال  ي  "    وقال البيص احلبا : إسناد  حسن.

 ك  أيف -ى هللا عليه وعلى آله وسلم صل -قال: سألت رسول هللا  ه وعن -921
فال فت أبو الدرداء ف ال رج  من احن ار: وجبت  ذ .  ،«نعم»صالة قراءة ؟ قال: 

: ما أرى اإلمام إذا أم ال وم إال قد كفا م.وكنت أقرب ال وم منه ف ال اي ابن أخي

أن أخرررررررر  موقررررررروف وأخرجررررررره النسرررررررائي ونبررررررره علرررررررى  ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن ،روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد
  .رداء الدعلى أيب

  [.922ص يح. كما يف "ص يح النسائي"   وقال البيص احلبا :

جلنة ال يدخل ا»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعنه  -922
.«عاق وال مدمن مخر وال مكذب بردر
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 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  اإلمام أمحد
بعرررررررد قرررررررول البوصرررررررريي يف الووائرررررررد: إسرررررررناد  حسرررررررن وسرررررررليمان برررررررن ع بررررررر  خم لرررررررف فيررررررره وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا  

 [.2/290[ 675"ال  ي  "   كما يف  قال:  و كما قال. ،قي رجاله ث اتواب

لو »قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  وعن أيب الدرداء  -923
. «غفر لكم ما أتتون إىل البهائم لغفر لكم كثرياً 

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،مام أمحدروا  اإل

و رررررررو يف "ال ررررررر ي  "  ،[5150 مرررررررع" كمرررررررا يف "صررررررر يح اجلرررررررا  وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : حسرررررررن.
 514]. 

لكل شيٍ  »قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وعنه رضي هللا عن النيب -924
ا مخطأه مل موما بلغ عبد حريرة اإللمان حىت يعلم من ما مصابه مل يكن ليخطئه و  ،حريرة

.«يكن ليصيبه
 . وأخرجه عبد هللا بن أمحد يف "السن " ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  اإلمام أمحد

 [.246كما يف حت ي ه "للسن " البن أيب عاصم    وقال البيص احلبا : حديث ص يح.

هللا مدم  خلق»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال عن النيب  ه وعن -925
خلره فضرب كتفه اليمىن فأخرج ذرية بيضا  كأهنم الذر. وضرب كتفه اليسرى  حني

  قال للذي يفو  ،فأخرج ذرية سودا  كأهنم احلمم. فرال للذي عن لمينه إىل اجلنة وال مابيل
.«كفه اليسرى إىل النار وال مابيل

  وأخرجه اإلمام البوار. ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،أمحد روا  اإلمام
 [.119"املبكاة"   كما يف حعلي ه على  البيص احلبا : إسناد  ص يح. قالو 

قام من م»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -926
من يغفر  -عز وجل  -كان حراً على هللا   ،الصالة ومتى الزكاة ومات ال يشرك ابهلل شيئا

ا ؟ ف ال:  أال خترب هبا الناس فيس ببروا هبف لنا: اي رسول هللا «له هاجر مو مات يف مولده
دين معدها هللا للمجاه ،إن للجنة مائة درجه بني كل درجتني كما بني السما  واألرض»
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نفسهم من وال تطيب م ،ولوال من مشق على املؤمنني وال مجد ما ممحلهم عليه ،يف سبيله
.«يا مث مقتلو لوددت مين مقتل مث مح ،ما قعدت خل  سرية ،يتخلفوا بعدي

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  النسائي
 [.2/379[ 3132كما يف "ص يح النسائي"    ال البيص احلبا : حسن اإلسناد.وق

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن أيب الدرداء  -927
قال:  ،ى اي رسول هللاقلوا: بل «مال مخَبكم أبفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة ؟»
. «وفساد ذات البني احلالرة ،إصالح ذات البني»

 ،وأخرجررررررره الرتمرررررررذي ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  اإلمرررررررام أبرررررررو داود
 . وقال: ص يح

 [.3/206[ 4919كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا : ص يح.

ط فسطا»قال:  -عليه وعلى آله وسلم  صلى هللا -أن رسول هللا  وعنه  -928
.«املسلمني يوم امللحمة الغوطة إىل جانب مدينة يرال َلا: دمشق

م        ن خ        ري م        دائن »وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح. وروا  أبررررررررو داود وزاد فيرررررررره  ،روا  أمحررررررررد
 . «الشام

 [.3/206[  4298كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال سعت رسول هللا  درداء أيب ال وعن -929
. «إال من مات مشركاً مو مؤمن قتل مؤمن متعمداً  ،كل ذنب عسى هللا من يغفره»ي ول: 

نراً ال يزال املؤمن مع»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وقال: عن رسول هللا 
.«ماً حراماً بلَّحصاحلاً ما مل يصب دماً حراماً فإذا مصاب د

  ص يح. وقال شيخنا: ،أبو داود روا 
 [ و رررررررررررررررو يف15 ،3/14[ 4270"صررررررررررررررر يح أيب داود"   كمرررررررررررررررا يف  .وقرررررررررررررررال البررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررا : صررررررررررررررر يح

"ال  ي  ". 
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من »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن عيا   -930
ي عدٍل وال يكتم وال يغيب فإن وجد صاحبها فلريدها وجد لرطة فليشهد ذا عدٍل مو ذو 

. «و إال فهو مال هللا يؤتيه من يشا  ،عليه
 وأخرجه ابن ماجه.  ،على شرط البيخني ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  اإلمام أبو داود

 [.1/477[  1709كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

بني ما إمث املست»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - عن النيب وعنه  -931
.«إال من يعتدي املظلوم»أو  «قاال على البادئ حىت يعتدي املظلوم

وقررررررررال  «املس        تبان ش        يطاَّنن يتك        اذابن ويته        اتران»ويف روايرررررررر  حمحررررررررد  ،روا  اإلمررررررررام أمحررررررررد

 . شيخنا:  ذا حديث ص يح
 [.6572كما يف "ص يح اجلامع"     يح.احلبا  على اللفظ احخري: صوقال البيص 

 

تم كل امليت خي»قال:  - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم - أن رسول  وعنه  -932
.«َبويؤمن من فتان الر ،فإنه ينمو له عمله إىل يوم الريامة ،على عمله إال املرابط

  الرتمرررررررذي وزاد فيررررررره وسعرررررررت رسرررررررول هللا وروا ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  اإلمرررررررام أبرررررررو داود
وقررررررال: حسررررررن صرررررر يح. وأخرجرررررره  «اجملاه      د م      ن جاه      د نفس      ه»ي ررررررول:  -صررررررلى هللا عليرررررره وآلرررررره وسررررررلم  -

كمررررا يف "صرررر يح   . وقررررال احلبررررا : صرررر يح.«م    ن جاه    د نفس    ه يف س    بيل هللا ع    ز وج    ل»أمحررررد وفيرررره 

 [.  1621"  الرتمذي

وبرد  ،  أسألك الرضا بعد ال ضاءوعن أم الدرداء أن فضال  كان ي ول: اللهم إ -933
ة وال من غري ضراء مضر  ،والبوق إىل ل ائك ،ولذ ة النظر يف وجهك ،العي  بعد املوت

. -لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -ف ن  مضل . وزعم أهنا دعوات كان يدعو هبا النيب 
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ديث صررررررر يح. وقرررررررال ابرررررررن أيب عاصرررررررم يف "السرررررررن ". وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حررررررر روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد برررررررن عمررررررررو
كمرررررررررررررررررا يف حت ي ررررررررررررررررره "للسرررررررررررررررررن " ال برررررررررررررررررن أيب   رجالررررررررررررررررره كلهرررررررررررررررررم ث رررررررررررررررررات. ،: إسرررررررررررررررررناد  صررررررررررررررررر يحالبررررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررررا 

 [. 1/186[ 427عاصم 

ثالثة »نه قال: أ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وعنه رضي هللا عن رسول هللا  -934
 ،ماتق فوممة مو عبد مب ،تسأل عنهم: رجل فارق اجلماعة وعصى إمامه ومات عاصيا ال

 وثالثة ال .فال تسأل عنهم قد كفاها مؤنة الدنيا فتَبجت بعده ،وامرمة غاب عنها زوجها
رجل شك و  ،فإن ردا ه الكَب اي  وإزاره العزة ،تسأل عنهم: رجل َّنزع هللا عز وجل ردا ه

.«والرنوط من رمحة هللا ،يف ممر
 خاري يف "احدب املفرد" والبوار. وأخرجه الب ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  اإلمام أمحد

 .[542وذكر  البيص احلبا  يف "ال  ي  "  

لناس كان إذا صلى اب  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه -935
ب: ا ر رجال من قام هم يف ال الة من اخل اص  و م أص اب ال ف  حىت ح ول احعر 

ان رف  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا   ؤالء  انني أو  انون. فإذا صلى رسول
قال فضال :  .«ألحببتم من تزدادوا فاقة وحاجة ،لو تعلمون مالكم عند هللا»إليهم ف ال: 

.-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أان يومئذ مع رسول هللا 
 حسن ص يح. وقال شيخنا:  و ص يح.  روا  الرتمذي وقال:

 [.2368"ص يح الرتمذي"   كما يف  .يحوقال البيص احلبا : ص 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه سع رسول هللا  وعن فضال  بن عبيد  -936
. «طوىب ملن هدي لإلسالم وكان عيشه كفافاً و قنع»ي ول: 

 وقال :  ذا حديث ص يح. روا  الرتمذي 
 .[2349"ص يح الرتمذي"  كما يف  وقال البيص احلبا : ص يح.

مَّن »ول: ي  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال سعت رسول هللا   هوعن -937
يت يف وسط وبب ،زعيم والزعيم احلميل ملن آمن ي واسلم وهاجر ببيت يف ربض اجلنة

وببيت يف  ،يف سبيل هللا ببيت يف ربض اجلنة جاهدومَّن زعيم ملن آمن ي ومسلم و  ،اجلنة
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وال من  فلم يدع للخري مطلباً  ذلك من فعل  ،وببيت يف معلى غر  اجلنة ،وسط اجلنة
. «الشر مهرابً لموت حيث يشا  من لموت

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،  النسائيارو 
 [.2/380[  3133كما يف "ص يح النسائي"    وقال البيص البا : ص يح.

الفارس  يسلم»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -938
. «والرليل على الكثري ،واملاشي على الرائم ،املاشي على

وأخرجررررره البخرررررراري يف  ،صرررررر يح. وقرررررال شررررريخنا:  ررررررذا حرررررديث صرررررر يحرو  الرتمرررررذي وقرررررال: حررررررديث حسرررررن 
 "احدب املفرد". 

 [.3/81[ 2705كما يف "ص يح الرتمذي"    ص البا : ص يح.وقال البي

يدعوا يف  رجال   -ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -قال سع رسول هللا  وعنه  -939
. ف ال رسول -صلى هللا علي وع  آله وسلم -مل حيمد هللا ومل ي   على النيب  ،صالحه
إذا »مث دعا  ف ال له أو لغري :  «عجل هذا»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

 صلى هللا عليه -مث يصلي على النيب  ،صلى محدكم فليبدم بتمجيد ربه والثنا  عليه
.«ِبا شا  بعد مث يدعوا -وعلى آله وسلم 
رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح إال عمررررررو برررررن مالرررررك وقرررررد وث ررررره ابرررررن معرررررني  ،وقرررررال شررررريخنا: صررررر يح ،روا  أبرررررو داود

كمررررررا يف   سرررررائي. وقرررررال البررررريص احلبرررررا : صررررر يح.وأخرجررررره الرتمرررررذي وقرررررال: حسرررررن صررررر يح. وأخرجرررررره الن ،والررررردارقطي
 .[1/408[ 1481"ص يح أيب داود"  

 

فأنول  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كنا عند النيب  الفل ان  عن -940
قال:  ،وكان إذا أنول عليه دام ب ر  مف وح  عينا  وفر  سعه وقلبه ملا أيحيه من هللا ،عليه

ِننَي َغرْيُ الَّ َيْسَتِوي اْلَراِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤمِ ﴿مكتب: »ف ال للكاحب:  ،فكنا نعرف ذلك منه
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قال: ف ام احعمى ف ال: اي رسول هللا ما ذنبنا  («1)﴾ُمْويل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيلِ 
فخاف  -سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -؟ فأنول هللا ف لنا لألعمى: إنه ينول على النيب 

صلى  -رسول هللا  (2)أن يكون ينول عليه شيٌء من أمر  فب ي قائما  ي ول: أعوذ بغضب 
للكاحب:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: ف ال النيب -هللا عليه وعلى آله وسلم 

.«﴾َغرْيُ ُمْويل الضََّررِ ﴿مكتب: »
 والطربا . ،وبن حبان ،وأخرجه البوار ،روا  أبو يعلى. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن
 [.4692لى "ص يح ابن حبان"  وقال احلبا : ص يح اإلسناد. كما يف  حعلي ه ع

فبخص  يف اجمللس -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب وعنه  -941
وال ينازعه  ،قال: لبيك اي رسول هللا «ماي فالن»ب ر  إىل رج  يف املسجد ميبي ف ال:  

ررم مت»قال:  ،قال: ال «متشهد مين رسول هللا ؟»قال له:  ،الكالم إال قال: اي رسول هللا
سي والذي نف قال: «و الررآن ؟»قال:  ،قال: نعم«و اإلجنيل؟»قال:  ،قال: نعم «التوراة ؟

د مثلك ومث  قال: جن «جتدين يف التوراة و اإلجنيل ؟»مث انشد :  ،هن رأنب بيد  لو نباء ل
خمرجك ومث   يئ ك فكنا نرجو أن حكون فينا فلما خرجت خوفنا أن حكون أنت  و 

قال: معه من أم ه سبعون ألفا  ليس عليهم «ومل ذاك ؟»لست  و قال:  فإذا أنتفنظران 
والذي نفسي بيده ألَّن هو وإهنم ألميت »حساب وال عذاب وإمنا معك نفر يسري ف ال: 

. «ومهنم ألكثر من سْبعني ملفاً و سْبعني ملفاً 
  روا  البوار. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. وأخرجه ابن حبان.

 [.6546ص يح. كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"   لبا :وقال البيص اح

                                         
 .95النساء، اآلي :   (1)
(2

 
كذا يف النسخ ، وقد جاء يف رواي : أعوذ ابهلل من غضب رسول هللا، و و املع: ال  يح،   (

 .حن االس عاذة ال حكون إال ابهلل وال يس عاذ مبخلوق
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صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: قدمت على رسول هللا  عن فريوز الديلمي  -942
ف لت: اي رسول هللا إان أص اب كرم وقد أنول هللا عو وج  حترمي اخلمر فماذا -وسلم 

ونه على غدائكم تنرع»فن نع ابلوبيب ماذا ؟ قال: قلت:  «تتخذونه زبيبا»ن نع ؟ قال: 
قلت: أفال  «وتنرعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم ،وتشربونه على عشائكم
. «ال جتعلوه يف الرلل واجعلوه يف الشنان فإنه إن أتخر صار خالً »نؤخر  حىت يب د قال: 

 مي.والدار  ،وأخرجه أبو داود ،وقال شيخنا: ص يح روا  النسائي.
 [.5751كما يف "ص يح النسائي"    وقال احلبا : ص يح اإلسناد.

لينرضن »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن فريوز  -943

. («1)اإلسالم عروة عروه كما ينرض احلبل قوة قوه 
 روا  أمحد. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 

 [.5354"ص يح اجلامع"  كما يف   وقال البيص احلبا : ص يح.

 

يرمي  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال رأيت رسول هللا  عن قد ام   -944
إليك.  ،اجلمار على انق ه ليس ضرب وال طرد وال إليك

و رررررو مرررررن اححاديرررررث الررررريت ألررررروم الررررردار قطررررري البخررررراري  ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح ،روا  الرتمرررررذي
 وابن أيب شيب .  ،وأمحد ،وابن ماجه ،وأخرجه النسائي ،لما أن  رجا اومس

 [.1/465 ج [903كما يف "ص يح الرتمذي"    وقال البيص احلبا : ص يح.

                                         
 ال وة: الطاق  من طاقات احلب ، واجلمع قوى كما يف "النهاي ". (1)
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قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن معاوي  بن قرة عن أبيه عن النيب  -945
. «الدهر وإفطارهصوم »يف صيام ثالث  أايم من البهر: 

 .،وأخرجرررررررره الرررررررردارمي ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،ذا حررررررررديث صرررررررر يحروا  احمررررررررام أمحررررررررد.وقال شرررررررريخنا:  رررررررر
 والبوار بن و . 
 [.1/500[ 1017كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"    بيص احلبا : ص يح.الوقال 

ومسح  فدعا له -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه أحى النيب  عن قرة  -946
 رجاله رجال ال  يح. ،أسه. روا  امحد. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يحر 

أن رجال  قال: اي رسول هللا إ  حذبح الباة وأان أرمحها أو قال: إ   وعنه  -947
. «والشاة إن رمحتها رمحك هللا»حرحم الباة أن أذحبها ف ال: 

إال زايد برررررن خمررررررا ق وقرررررد  ،يحرجالررررره رجرررررال ال ررررر  ،روا  اإلمرررررام أمحرررررد. وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح
 وث ه النسائي وابن معني. 

 .[1/33[ ج 26وص ح البيص احلبا  إسناد  يف "ال  ي  "  

 ر ط من يف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال أحيت رسول هللا  وعنه  -948
قمي ه  قال فبايعنا . مث أدخلت يدي يف جيب ،موين  فبايعنا  و إن قمي ه ملطلق احزرار

فمسست اخلامت. قال عروة: فما رأيت معاوي  وال ابنه قط إال مطل ي أزرارمها يف ش اء 
ان أزرارمها أبدا .ر وححر وال يور 

 روا  أبو داود. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. وأخرجه ابن ماجه. 
 .[4082"  ص يح أيب داودكما يف "  .وقال البيص احلبا : ص يح

آله  صلى هللا عليه وعلى -قال رسول هللا  –قال عن معاوي  بن قرة عن أبيه  -949
ال تزال طائفة من مميت منصورين ال  ،إذا فسد مهل الشام فال خري فيكم»: -وسلم 

.«يضرهم من خذَلم حىت تروم الساعة
رجالررررررررره رجرررررررررال  ،ذا حرررررررررديث صررررررررر يحروا  اإلمرررررررررام الرتمرررررررررذي وقرررررررررال: حسرررررررررن صررررررررر يح. وقرررررررررال شررررررررريخنا:  ررررررررر
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 . «..فال خري فيكم»شيب  إىل قول: وروا  ابن  ،وروا  أمحد ،ال  يح

كمررررررررررا يف   ،وقررررررررررال احلبررررررررررا : بعررررررررررد قررررررررررول الرتمررررررررررذي حسررررررررررن صرررررررررر يح. قلررررررررررت:  ررررررررررو علررررررررررى شرررررررررررط البرررررررررريخني
     .[403"ال  ي  "   

ومعه ابن  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رجال  كان أييت النيب عن قرة  -950
هللا أحبك هللا   ف ال: اي رسول «محتبه»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -له ف ال النيب
ا فعل ابن فالن م»ف ال ل:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فف د  النيب ،كما أحبه

مما »حبيه:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -يبقالوا: اي رسول هللا مات. ف ال الن «؟
سول هللا أله ر  ف ال الرج : اي«حتب مالِّ أتيت ابب من مبواب اجلنة إال وجدته ينتظرك ؟

.«بل لكلكم»خاص  أم لكلنا ؟ قال: 
رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح. وأخرجرررررررره النسررررررررائي  ،روا  اإلمررررررررام أمحررررررررد. وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح

 ص يح رجاله رجال البيخني.  :وقال البيص ،بن و 
أمحرررررررررررد يف  [ وصررررررررررر ح إسرررررررررررناد1869صررررررررررر يح النسرررررررررررائي"  كمرررررررررررا يف "  ،وقرررررررررررال البررررررررررريص احلبرررررررررررا : صررررررررررر يح

 [.1756  "املبكاة"

 هنى عن  احني -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  وعنه  -951
إن كنتم ال بد آكليهما »وقال:  «من مكلهما فال يرربن مسجدَّن»البجرحني وقال: 
قال: يعي الب   والثوم.  «فأميتومها طبخاً 

 روا  أبو داود. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.3827كما يف "ص يح أيب داود"    ،حوقال البيص احلبا : ص ي

 

عوا هبذ  يد -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال كان رسول هللا  عن قطب   -952
. «اللهم جنبين منكرات األخالق واألعمال واألهوا  واألدوا »الكلمات: 

صررررررلى هللا عليرررررره وعلررررررى آلرررررره  -: أن النرررررريب وأخرجرررررره البرررررروار ولفظرررررره ،روا  اإلمررررررام الطررررررربا  رمحرررررره هللا يف "الرررررردعاء"
 . وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. وحسوء احدواء ،كان ي عوذ من اح واء  –وسلم 
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  ج [13كمررررررررا يف حت ي رررررررره علررررررررى "السررررررررن " البررررررررن أيب عاصررررررررم.    ،وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : إسررررررررناد  صرررررررر يح
1/12.] 

 

فلما نول رمضان ونولت  ،دي زكاة الفطرونؤ قال: كنا ن وم عاشوراء  وعنه  -953
ومل ننهى عنه وكنا نفعله.  ،مل نؤمر به ،الوكاة

 . وروا  ابن ماجه ،روا  اإلمام النسائي. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
 [. 2/197[ 3505كما يف "ص يح النسائي"    وقال البيص احلبا : ص يح.

 

د اإلسالم أري -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -نيب قال: أحيت ال عن قيس  -954
فأمر  أن أغ س  مبا وسدر. 

وعبرررررررد  ،والنسرررررررائي ،روا  الرتمرررررررذيو  ،ورجالررررررره ث رررررررات ،خنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يحروا  أبرررررررو داود. وقرررررررال شررررررري
 الرزاق. 

 [. 1/106[ 355كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كنا يف عهد رسول هللا  عن قيس  -955
سم  و فسماان اب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -نسمى السماسرة فمر بنا النيب 

. «اي معشر التجار إن البيع حيضره اللغو واحلل  فشوبوه ابلصدقة»أحسن منه ف ال: 
.«الغوا والكذب» لفظ: ويف ،«حيظره الكذب واحلل »ويف رواي : 

ومررررررن اححاديررررررث الرررررريت ألرررررروم  ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني ،روا  أبررررررو داود. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح
 الدار قطي البخاري ومسلما أن  رجا ا. وأخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه وابن أيب شيب  وأمحد. 

 . [333/ 2 ج [ 3326كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.
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ملما مهل »رسول    لبسالم من من هى ؟ قال: : اي قال: قال رج  عن كرز  -956
قال:  قال:  مث مه ؟ «بيت من العرب مو العجم مراد هللا ِبم خريًا مدخل عليهم اإلسالم

سي بيده مث  والذي نفبال»قال: كال وهللا إن شاء هللا قال:  «للمث ترع الفت كأهنا الظُّ »
حرحفع. وفسر احلي  السوداء أي .«يضرب بعضكم رقاب بعض اً بَّ فيها مساود صُ  تعودون

و ررررررو مررررررن اححاديررررررث  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح
مرررررن آخرررررر م رررررنف عبرررررد الررررريت ألررررروم الررررردار قطررررري البخررررراري ومسرررررلما أن  رجا رررررا. وأخرجررررره احلميررررردي ومعمرررررر يف جامعررررره 

 الرزاق و البوار وابن أيب شيب . 
و ررررررو كمررررررا  ،وأقرررررر  الررررررذ يب ،وذكرررررر البرررررريص احلبررررررا  مرررررن خرجرررررره وقررررررال: قرررررال احلرررررراكم صرررررر يح ولررررريس لرررررره علرررررر 

 [.1/80[ 51كما يف "ال  ي  "    ،قال

 

ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال سعت رسول هللا  عن كعب  -957
.«س من الَب الصيام يف السفرلي»

و رررررو مرررررن اححاديرررررث الررررريت  ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،روا  اإلمرررررام النسرررررائي. وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح
ل    يس م    ن »الرررروم الرررردارقطي البخرررراري و مسررررلما أن  رجررررا . وأخرجرررره ابررررن ماجرررره و عبررررد الرررررزاق وأمحررررد وعنررررد أمحررررد 

.ومررررردار « الص     يام يف الس     فرل     يس م     ن ال     َب»ومرررررن طرررررري ني آخررررررين  «ام     َب امص     يام يف ممس     فر

كمررررررررا يف الكفايرررررررر  للخطيررررررررب   ،«ل        يس م        ن ام        َب تص        حي »احلررررررررديث علررررررررى الو ررررررررري رمحرررررررره هللا. وروايرررررررره 

  ،«ل     يس م     ن ام     َب امص     يام يف ام س     فر» وال لخررررريص احلبرررررري البرررررن حجرررررر بررررر  قرررررال الو رررررري مل اسعررررره أان

 فعلم أن  ذا أن احلديث مل يثبت.ا ر.  ،كما عند احلميدي
كمررررررررررررا يف "صرررررررررررر يح   : صرررررررررررر يح.«ل            يس م            ن ال            َب...»بررررررررررررا  يف احلررررررررررررديثوقرررررررررررال البرررررررررررريص احل

 [.2254النسائي" 
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صلى هللا عليه وعلى آله  -قال خرج إلينا رسول هللا   بن عجرة وعن كعب -958
أحد العددين من العرب واآلخر من العجم ف ال:  ،وحسع  مخس  وأربع  وحنن -وسلم 

عدي ممرا  فمن دخل عليهم فصدقهم بكذِبم ومعاهنم امسعوا هل مسعتم إنه سيكون ب»
على ظلمهم فليس مين ولست منه وليس بوارد علي احلوض ومن مل يدخل عليهم ومل 

. «يعنهم على ظلمهم ومل يصدقهم بكذِبم فهو مين ومَّن منه وهو وارد عليِّ احلوض
وأخرجرررررررره  ، رررررررراتورواحرررررررره ث ،خنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يحوقررررررررال شرررررررري ،روا  الرتمررررررررذي وقررررررررال: صرررررررر يح غريررررررررب

  .وأمحد بن و  ،النسائي
 [. 2/504[ 2259كما يف "ص يح الرتمذي"    حلبا : ص يح.وقال البيص ا

 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت النيب  بن عيا  وعن كعب -959
. «لكل ممة فتنة وفتنة مميت املال إنَّ »ي ول: 

و رررررررو مرررررررن اححاديرررررررث الررررررريت ألررررررروم  ،حسرررررررن صررررررر يح.وقال شررررررريخنا:  رررررررو حسرررررررنروا  اإلمرررررررام الرتمرررررررذي وقرررررررال: 
 الدارقطي البخاري ومسلما أن  رجا ا. 

[ وقررررررررررررررررال يف 2/539[ 3336كمررررررررررررررررا يف "صرررررررررررررررر يح الرتمررررررررررررررررذي"    .وقررررررررررررررررال البرررررررررررررررريص احلبررررررررررررررررا : صرررررررررررررررر يح
 [. 592"ال  ي  ":  و على شرط مسلم  

 

على صلى هللا عليه و  -رسول هللا وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال  -960
ما ذئبان جائعان مرسال يف غنم أبفسد َلا من حرص املر  على املال »: -آله وسلم 

. «والشر  لدينه
وابررررن كعررررب  رررررو عبررررد الرررررمحن برررررن  ،روا  اإلمررررام الرتمررررذي وقررررال: حسرررررن صرررر يح. وقررررال شرررريخنا:  رررررو صرررر يح



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

337 

 عبد هللا بن كعب بن مالك. 
 [.2376كما يف "ص يح الرتمذي"    .قال البيص احلبا : ص يحو 

صلى هللا عليه  -أن رسول هللا  عن أبيه  ،عن عبد الرمحن بن كعب من مالك -961
 .«إن فتحتم مصراً فاستوصوهم ابلربط فإن َلم ذمة ورمحاً »قال:  –وعلى آله وسلم 

و ررررررررري . وروا  احلرررررررراكم وفيرررررررره قررررررررال ال«إن مم إمساعي        ل م        نهم»وزاد فيرررررررره يف روايرررررررر :  ،روا  الط رررررررراوي

 . 430وقال احلاكم:  ذا حديث ص يح على شرط البيخني. كما يف "دالئ  النبوة" صر ،فالرحم أم إساعي 
[ ووافررررررق احلرررررراكم علررررررى قولرررررره علررررررى 1374إسررررررناد  صرررررر يح. كمررررررا يف "ال رررررر ي  "   وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :

 شرطهما.

 

ف ام   وي  بعد م    عثمان وعن جبري بن نفري قال: كنا معسكرين مع معا -962
على آله صلى هللا عليه و  -كعب بن مرة البهوي ف ال: لوال شيء سع ه من رسول هللا 

سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -ا سع بذكر رسول هللا ما قمت  ذا امل ام. فلم -وسلم 
إذ  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أجلس الناس ف ال: بينما حنن عند رسول هللا  -

ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -مر عثمان بن عفان عليه ُمرّجال قال: ف ال رسول هللا 
لتخرجن فتنة من حتت قدمي مو من بني رجلي هذا، هذا يومئذ ومن تبعه على »: -

. قال: ف ام ابن حوال  احزدي من عند املنرب ف ال: إنك ل احب  ذا ؟ قال: «اَلدى
ولو علمت أن ل يف اجلي  م دقا كنت أول  ،اجمللس ذلك ر قال: وهللا إ  حلاض ،نعم

من حكلم به.

ف لررررررررت:  ررررررررذا اي رسررررررررول هللا ؟ وأقبلررررررررت بوجهرررررررره إليرررررررره أمحررررررررد وأخرجرررررررره بسررررررررند آخررررررررر حنررررررررو  وفيرررررررره: روا  اإلمررررررررام 
. وقررررال شرررريخنا:  ررررذا حررررديث صرررر يح. قلررررت وابررررن حوالرررر   ررررو  حعرررراىل عنررررهفررررإذا  ررررو عثمرررران رضرررري هللا «ه    ذا»ف ررررال: 

 عبد هللا. 
كمررررررررررررررا يف "ال ررررررررررررررر ي  "   علررررررررررررررى شرررررررررررررررط مسررررررررررررررلم. ،: إسررررررررررررررناد أمحررررررررررررررد صرررررررررررررر يحال اإلمررررررررررررررام احلبررررررررررررررا وقرررررررررررررر

 3119 ]7/319 .] 
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وعن عاصم بن ل يط بن صرب  عن أبيه قال: كنت وافد بي املن فق أو يف وفد بي  -963
ل لى رسو قال: فلما قدمنا ع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - فق إىل رسول هللا املن 
ملؤمنني فلم ن ادفه يف منوله وصادفنا عائب  أم ا - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -هللا 

وال نا : الطبق  ا .ومل ي   ق يب  ال ن ة ف نعت لنا قال: و أحينا ب نا  قال: فأمرت لنا خبوير 
هل مصبتم »ال: ف —صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -. مث جاء رسول هللا متٌر الذي فيه 

 -  قال: فبينا حنن مع رسول هللا ،قال قلنا: نعم اي رسول هللا «مر لكم بشي  ؟ماً مو شيئ
ه سخل  حيعر ومع ،جلوس إذ دفع الراعي غنمه إىل املرا  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

ال »: مث قال «فأذبح لنا مكاهنا شااً »قال:  ،قال: هبم  «دت اي فالن ؟ما ولَّ »ف ال: 
د فإذا لنا غنم مائه ال نريد من تزي ،مَّن من مجلك ذحبناها ،ال حتَسَّب»مل ي  : و  (1)،«حتِسَّب

قال: قلت: اي رسول هللا إن ل امرأة وإن يف لساهنا  «ولد الرعي ِبمة ذحبنا مكاهنا شاة
لد. قال: قلت اي رسول هللا إن هلا ص ب  ول منها و  ،«فطلرها إذاً »شيئا يعي البذاء قال: 

 ؛ فإن يك فيها خرياً فستفعل وال تضرب ظعينتك كضربك-يرول عظها  –فمرها »قال: 
ني مسبغ الوضو  وخلل ب». ف لت: اي رسول هللا أخرب  عن الوضوء ؟ قال: «ميَّتكمُ 

. «األصابع وابلغ يف االستنشاق إال من تكون صائماً 
 - لرررررم ينبررررب أن جررررراء النررررريب عنررررا  قرررررال فوفيررررره أنررررره أحررررى عائبررررر  فرررررذكر م -روا  اإلمررررام أبرررررو داود ويف روايررررر  لرررره 

إذا »مكررررررررران: خويررررررررررة. ويف روايررررررررر  قرررررررررال:  ،وقرررررررررال: ع ررررررررريدة ،ي  لرررررررررع ي كفرررررررررأ -صرررررررررلى هللا عليررررررررره وعلرررررررررى آلررررررررره وسرررررررررلم 
 .. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح«توضأت فمضمض

 [ يف الرواايت كلها.142كما يف "ص يح أيب داود"    قال البيص احلبا : ص يح.و 

                                         
نب، بكسر السني، ومل ي لها بف ح السني.يعي أنه  (1)  قال: ال حتس 



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

339 

 

--صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ك بن نضل  قال: قال رسول هللا لوعن ما -964
فأعط الفضل  ،ويد السائل السفلى ،ويد املعطي تليها ،األيد ثالثة: فيد هللا العليا »: 

. «وال تعجز عن نفسك
رقطي وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح و رررررررو مرررررررن اححاديرررررررث الررررررريت ألررررررروم الررررررردا ،روا  اإلمرررررررام أبرررررررو داود

 واحلاكم وص ح إسناد  واإلمام أمحد.  ،وأخرجه ابن خومي  يف "ال وحيد" ،مسلما أن  رجا االبخاري و 
 [.1/459[ 1649كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا : ص يح.

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: أحيت النيب   وعن أيب اححو  عن أبيه  -965
 قال: قد آات  «من أي املال ؟»نعم قال:  قال: «ألك مال ؟»يف ثوب دون ف ال:  -وسلم 

. «يك وكرام هفإذا آاتك هللا ماال  فلري أثر نعم  هللا عل»هللا من اإلب  والغنم واخلي  والرقيق قال: 
روا  أبررررررو داود. وقررررررال شررررررريخنا:  ررررررذا حرررررررديث صرررررر يح علرررررررى شرررررررط مسررررررلم و رررررررو مررررررن اححاديرررررررث الرررررريت ألررررررروم 

 أخرجه الرتمذي والنسائي. و  ،الدارقطي البخاري ومسلما أن  رجا ا
 [.463وقال احلبا : ص يح. كما يف "ص يح أيب داود" 

   وعنه  مار علّى أط -صرررررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررررلم  -قال: رآ  رسرررررررول هللا
ال: من ك  قد آات  هللا من ق «من مي املال ؟» ال: فقلت: نعم. «هل لك مال ؟»ف ال: 
هللا عليه وعلى  صرررلى -مث قال له النيب  « وكرامته عليكفارى نعمة هللا»واإلب  قال:  ءالبرررا

ن أسرررلم . ومل يكذلك قال: و   حن ج إال ك «هل تنتج إبلك وافية آذاهنا ؟»: -آله وسرررلم 
فلعلك أتخذ موس          اك فترطع مذن بعض          ها ترول: هذه حبر وتش          ق مذن »يومئذ قال: 

ل كل مال آاك هللا لك حفال تفعل فإن  »قال: نعم. قال:  «األخرى وترول: هذه صرم ؟
قال ف ال: اي حممد أريت إن مررت برج  فلم ي ر   ،«وإن موس هللا محدَّ وس اعد هللا مش د

ليه وعلى آله وسلم صلى هللا ع -أقريه أم أجويه ؟ ف ال النيب ذلك مث مريب بعد  ،فيومل يضيّ  
. «بل مقره»: -
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 قال شيخنا:  ذا حديث ص يح.كما يف آخر م نف عبد الرزاق. و   ،روا  معمر بن راشد

 النظر يفّ ف عد  - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم - وعنه قال: أحيت النيب  -966
قال: من ك  قد آات  هللا فأكثر وأطيب  «مرب إبل منت مو رب غنم ؟»وصوب وقال: 

م سفيان بكلمة مث تكل -فتنتجها وافية معينها وآذاهنا فتجدع هذه فترول: صرما  »قال: 
يك ِبا ولو شا  من أيت ،وموساه محد ،فساعد هللا مشد ،وترول: حبرية هللا –مها مل مفه

من  قلت: أيتيين الرجل «إىل هللا وإىل الرحم»قلت: إىل ما حدعوا ؟ قال:  «صرما  ماك
 ،خري ت الذي هوائفكفر عن لمينك و »مث معطيه قال:  ،بين عمي فأحل  مال معطيه

 «يعك وال خيونك وال يكذبك واآلخر خيونك ويكذبكمريت لو كان لك عبدان محدمها يط
 ك»بي و ي دقي احلديث أحب إىل قال: ذقال: قلت: ال ب  الذي ال  وني وال يك

.«م منتم عند ربكم عز وجلذلك
 وابن ماجه بن و  خم  را .  ،وروا  النسائي ،أمحد. وق  شيخنا:  ذا حديث ص يح روا  اإلمام

    [.3797ح. كما يف "ص يح النسائي"  وقال البيص احلبا : ص ي

 

 لىص - –عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رج  من أص اب النيب  -967
: ادىي ال له:  اشع من بي سليم فعوت الغنم فأمر مناداي  فن - وسلم آله وعلى عليه هللا

ا يويف إن اجلذع يويف ِم»ي ول:  كان  - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم - أن رسول هللا 
.«منه الثين

و رررررو م يرررررد أبحاديرررررث وقرررررال: و رررررو  اشرررررع برررررن مسرررررعود. وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن.  دروا  أبرررررو داو 
 وأخرجه ابن ماجه.  ،اجلذ  من الضأن

  [.2/185[ ج 2799كما يف "ص يح أيب داود"    قال البيص احلبا : ص يح.و 
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 -: أصدت أرنبني فذحب هما مبروة. فسألت رسول هللا المد بن صفوان قوعن حم -968
فأمر  أبكلهما. —صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

وابرررررن  ،علرررررى شررررررط البررررريخني. وأخرجررررره النسرررررائي ،روا  اإلمرررررام أبررررروداود وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح
  وأمحد. ،ماجه

 [ وص  ه يف غري . 8/146[ 2496واء"  كما يف "اإلر   البيص احلبا  رمحه هللا: ص يح. وقال

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: قال لنا رسول هللا  وعن حممد بن صيفي  -969
 ،ف لنا: منا من طعم ومنا من مل يطعم «ممنكم محد طعم اليوم ؟»يوم عاشورا: —وسلم

 ،سلوا إىل مهل العروضمن كان طعم ومن مل يطعم. ومر  ،ممتوا برية يومكم»قال: ف ال: 
من حول املدين . العرو  يعي أ   ،«فليتموا برية يومهم

وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث  ،وابرررررن ماجررررره ،والنسرررررائي ،روا  اإلمرررررام أبرررررو بكرررررر برررررن أيب شررررريب ، وأخرجررررره أمحرررررد
 على شرط البيخني.  ،بسند أمحدو ص يح 

و يف "ال رررررررر ي  " حتررررررررت [ و رررررررر1761كمررررررررا يف "صرررررررر يح ابررررررررن ماجرررررررره"    .وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : صرررررررر يح
 2624 .] 

 

صلى هللا  -قال: أاتان رسول هللا  وعن حممود بن لبيد أخي بي عبد احشه   -970
اركعوا هاتني »فلما سلم منها قال:  ،ف لى بنا املغرب يف مسجدان—عليه وعلى آله وسلم

.«الركعتني يف بيوتكم للسبحة بعد املغرب
 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. روا  اإلمام أمحد 

 [.1200كما يف ال عليق على "ص يح ابن خومي "    وقال البيص احلبا : إسناد  حسن.
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صلى  -عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن ال ناحبي عن معاذ بن جب  أن رسول هللا  -971
موصيك »ال: ف  «ألحبكوهللا إين  ،اي معاذ»أخذ بيد  وقال:  -هللا عليه وعلى آله وسلم 

 «اي معاذ ال تدعن يف دبر كل صاله ترول: اللهم معين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
عبد الرمحن.  وأوصى به ال ناحبي أاب ،ال ناحبي وأوصى بذلك معاذ

برررررر  بررررررن مسررررررلم ووث رررررره إال ع  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،روا  أبررررررو داود وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح
  واحلديث أخرجه النسائي. ،يع وب بن سفيان

 [.1522كما يف "ص يح أيب داود"   .وقال البيص احلبا : ص يح

ملا —صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -أن رسول هللا  وعن معاذ بن جب   -972
 -لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -بعثه إىل اليمن خرج معه يوصيه مث ال فت رسول هللا 

ائي يرون مهنم موىل الناس ي وليس كذلك إن مولي ، هؤال إن مهل بييت»إىل املدين  ف ال: 
ممي هللا و  ،محل َلم إفساد ما مصلحت ال اللهم إين ،منكم املترون من كانوا وحيث كانوا

. «لتكفأن مميت عن دينها كما تكفأ اإلَّن  يف البطحا 
 روا  أمحد بن عمرو بن أيب عاصم يف "السن ". وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 

 [.212كما يف حت ي ه "للسن "    رجاله كلهم ث ات. ،: إسناد  ص يحوقال البيص احلبا 
   وعنه  ىل اليمن إ -صرررررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررررلم  -قال: ملا بعثه رسرررررررول هللا

 -رسول هللاو  ،ومعاذ راكب ،يوصيه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -خرج معه رسول هللا
ذ إنك عس   ى اي معا»ميبرررري حتت راحل ه فلما فر  قال:  -وسررررلم  صررررلى هللا عليه وعلى آله

بررعا  فبكى معاذ ج «من ال تلراين بعد عامي هذا مو لعلك من متر ِبس  جدي هذا مو قَبي
و املدين  مث ال فت فأقب  بوجهه حن -صررررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررررلم  -لفراق رسررررررررول هللا 

. «يث كانواإن موىل الناس ي املترون من كانوا وح»ف ال: 
صررررررلى هللا عليرررررره وعلررررررى آلرررررره وسررررررلم  -روا  اإلمررررررام امحررررررد ويف روايرررررر  لرررررره فبكررررررى معرررررراذ جبررررررعا  لفررررررراق رسررررررول هللا 
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البك     ا  م     ن  إن ال تبك     ي اي مع     اذ للبك     ا  مو»: -صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى آلررررره وسرررررلم  -ف رررررال النررررريب -
 . وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. «الشيطان

 [.5/665[ 2497كما يف "ال  ي  "    رجاله كلهم ث ات. ، إسناد : ص يحوقال احلبا  يف

من »: ي ول -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه سع رسول هللا  و عنه -973
من سأل هللا و  ،فواق َّنقته وجبت له اجلنة ،قاتل يف سبيل هللا عز وجل من رجل مسلم
 سبيل ح جرحا يفومن جر  ،فله مجر شهيد ،الرتل من عند نفسه صادقًا مث مات مو قتل

رحيها   ،فإهنا جتئ يوم الريامة كأغزر ما كانت. لوهنا كالزعفران ،مو نكب نكبة ،هللا
.«ومن جرح جرحا يف سبيل هللا فعليه طابع الشهدا  ،كلمسك

إال يوسرررررف بررررررن سرررررعيد وقررررررد  ،رجالرررررره رجرررررال ال رررررر يح ،روا  النسرررررائي، وقرررررال شرررررريخنا:  رررررذا حررررررديث صررررر يح
 حامت صدوق كما يف "ال هذيب". وقال ابن أيب  ،وث ه النسائي

 [.3141كما يف "ص يح النسائي"    وقال البيص احلبا : ص يح.
  وعنه  بيل من قاتل يف س    »قال:  -صرررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررلم  -عن النيب

مو نُِكَب  ،ومن جرح جرحاً يف س   بيل هللا ،هللا من رجل مس   لم فواق َّنقة وجبت له اجلنة
. «لوهنا الزعفران ورحيها املسك ،الريامة كأغزر ما كانتنكبة فإهنا جتي  يوم 

م      ن قات      ل يف »روا  اإلمررررررام الرتمررررررذي وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح. وأخرررررررج ابررررررن ماجرررررره منرررررره: 
.قلررررت: ومعرررر: «س    بيل هللا ع    ز وج    ل م    ن رج    ل مس    لم ف    واق َّنق    ة وجب    ت ل    ه اجلن    ة....

والنكبررررررر  بفررررررر ح النرررررررون أي: حادثررررررر  فيهرررررررا  ، ا "كمرررررررا يف "ال ررررررر  ،فرررررررواق انقررررررر  أي: قررررررردر الوقرررررررت الرررررررذي برررررررني احللب رررررررني
كمرررررررا يف   يص احلبرررررررا : صررررررر يح.وقرررررررال البرررررررا واحرررررررد وال فررررررررق أرجرررررررح وهللا أعلرررررررم. وقيررررررر  مهررررررر ،جراحررررررره مرررررررن غرررررررري العررررررردو

 [.2/390[ 2269و"ص يح ابن ماجه"   ،[2/1.8[ 2541"ص يح أيب داود"  

هول ا كوعن أيب مسلم اخلوال  قال: أحيت مسجد أ   دمبق فإذا حل   فيه -974
براق  وإذا شاب فيهم أك   العني -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - النيبمن أص اب 

ليس ل: من قال: قلت جل –فىت شاب  -كلما اخ لفوا يف شيء ردو  إىل الفىت   ،الثنااي
 ذا ؟ قال:  ذا معاذ بن جب  قال: فجئت من العبي فلم حيضروا قال: فغدوت من الغد 
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ه قال: فسلم فركعت مث حتولت إلي ،إذا أان ابلباب ي لي إىل ساري ف ،فلم جييئوا فرحت
: إ  إليه قال: كيف قلت ؟ قلت فمد فدنوت منه ف لت: إ  ححبك يف هللا قال: 

حيكي عن ربه  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ححبك يف هللا قال: سعت رسول هللا 
قال:  «هيوم ال ظل إال ظل ، ظل العرشاملتحابون يف هللا على منابر من نور يف»ي ول: 

 كرت له حديث معاذ بن جب  ف ال: سعتفذ  ،فخرجت حىت ل يت عبادة بن ال امت
حرت »عن ربه عو وج  ي ول:  حيكي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

تحابون وامل ،لمتزاورين يفِّ وحرت حمبيت ل ،وحرت حمبيت للمتباذلني يفِّ  ،حمبيت للمتحابني يفِّ 
.«يوم ال ظل إال ظله ،يف هللا على منابر من نور يف ظل العرش
 .وأخرجه عبد هللا بن أمحد يف "زوائد املسند" ،حسنروا  اإلمام أمحد ، وقال شيخنا:  ذا حديث 

  وعنه قال هللا »ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا
.«م منابر من نور يغبطهم النبيون والشهدا عز وجل: املتحابون يف جاليل َل

صررررررررر يح. وقرررررررررال البررررررررريص روا  الرتمرررررررررذي وقرررررررررال: حرررررررررديث حسرررررررررن صررررررررر يح. وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررو حرررررررررديث 
 [.2/560[ 2390كما يف "ص يح الرتمذي"    احلبا : ص يح.

يف  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أب ينا النيب  وعن معاذ بن جب   -975
فإان لكذلك  ،وال ائ  منا ي ول: صلى ،حىت هن الظان أنه ليس خبارجف أخر  ،صالة الع م 

اعتموا »: هلم ف الوا له: كما قالوا ف ال—صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -حىت خرج النيب 
. «فإنكم قد ُفضِّلتم ِبا على سائر األمم ومل تصلها ممة قبلكم ،ِبذه الصالة

 ورجاله ث ات مح يون.  ،حروا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث ص ي
 [.1/124[ 421كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

وعن يويد بن عمرية قال: ملا حضر معاذ بن جب  املوت قي  له: اي أاب عبد الرمحن  -976
ل ذلك وجدمها. ي و  اب غامهامن  ،أوصنا ؟ قال: أجلسو  ف ال: إن العلم واإلميان مكاهنما

 وعند سلمان ،وال مسوا العلم عند أربع  ر ط: عند عومير أيب الدرداء .ثالث مرات
 أسلم.الذي كان يهوداي ف ،وعند عبد هللا بن سالم ،وعند عبد هللا بن مسعود ،الفارسي
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اشر عشرة إنه ع»ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فإ  سعت من رسول هللا 
. «يف اجلنة

 محررررررد ، وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : صرررررر يح.حررررررديث حسررررررن غريررررررب. وروا  اإلمررررررام أروا  الرتمررررررذي وقررررررال:  ررررررذا 
 [.3/550[ 3804كما يف "ص يح الرتمذي"  

 

 صلى هللا عليه وعلى -قال: أحيت رسول هللا  وعن حكيم بن معاوي  عن أبيه  -977
اان عفان ر أ ،ن ال آحيكأف لت: ما أحي ك حىت حلفُت عدد أصابعي  ذ   -آله وسلم 
: وما اإلسالم قال «اإلسالم»فبالذي بعثك ابحلق ما الذي بعثك به ؟ قال:  ،وطبق كفيه
ي الصالة وتصل ،وان توجه وجهك إىل هلل تعاىل ،من يسلم قلبك هلل تعاىل»؟ قال: 
من محد  ،-عز و جل  - ،مخوان نصريان ال يربل هللا ،وتؤدي الزكاة املفروضة ،املكتوبة

 ،تطعمها إذا طعمت»قلت: ما حق زوج  أحدان عليه ؟ قال:  «إسالمه توبة مشرك بعد
قال:  «وال هتجر إال يف البيت ،و ال تضرب الوجه وال تربح ،وتكسوها إذا اكتسيت

ن على وعلى وجوهكم تعرضو  ،مشاة وركباَّنً » ،وأومأ بيد  إىل حْنو البام «حتشرون هاهنا»
ن موىل ما م»وقال:  ،«يعرب عن محدكم فخذهومول ما  ،هللا تعاىل وعلى مفواهكم الفدام

 ،« أييت موىل له فيسأله من فضل عنده فيمنعه إال جعله هللا عليه شجاعاً ينهسه قبل الرضا
هللا  (1)إن رجاًل ِمن كان قبلكم رغسه »قال عفان: يعي: ابملوىل ابن عمه. قال: وقال: 

قال لولده: مي مب كنت  حىت ذهب عصر وجا  آخر فلما احتضر ،تعاىل مااُل وولداُ 
لكم ؟ قالوا: خري مب فرال: هل منتم مطيعيَّ ؟ و إال مخذت مايل منكم. انظروا إذا مَّن 

صلى هللا  -وأدار رسول هللا  ،«مث اهرسوين ابملهراس ،مت من حترقوين حىت تدعوين محماُ 

                                         
 "النهاي ". ا ر. أكثر له منهما وابرك له فيهما، والرغس: السع  يف النعم  والربك  والنماء.  (1)
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لى آله ه وعصلى هللا علي -وقال رسول هللا  ،يديه حذاء ركب يه -عليه وعلى آله وسلم 
 ،بيد   كذا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال رسول هللا و  ،ففعلوا وهللا –وسلم 

أبو  اكذا قال عفان: قال أيب: وقال مهن  «لعلي مضل هللا تعاىل (2)مث اذروين يف يوم راح »
رال: اي فإذا هو قائم يف قبضة هللا تعاىل ف ،مضل هللا ففعلوا وهللا ذاك»شب  عن محاد: 

.«آدم ما محلك على ما فعلته قال: من خمافتك قال: فتالفاه هللا تعاىل ِباابن 
 . حسنوقال شيخنا:  ذا حديث  ،روا  اإلمام أمحد

كمررررررررررررررررررا يف "صرررررررررررررررررر يح   ،«وج                  وهكم»إىل  «حتش                  رون ...»وصرررررررررررررررررر ح احلبررررررررررررررررررا  لفظرررررررررررررررررره: 

                [.2424[ 2/576الرتمذي" 
ه وعلى آله صلى هللا علي -للنيب وعن حكيم بن معاوي  البهوي عن أبيه أنه قال  -978
 - هللا كبعث الذي ما خترب  حىت_  يديه أصابع ونبر –: إ  حلفت  كذا -وسلم 
ال: وما اإلسالم ؟ ق «ابإلسالم –تبارك وتعاىل  –بعثين هللا »: قال ،به – وحعاىل حبارك
 ، الزكاةؤيتوتريم الصالة وت ،شهادة من ال اله إال هللا ومن حممدُا عبده ورسوله»قال: 

قال: قلت:  «من محد توبة مشرك بعد إسالمه –جل وعز  –ال يربل هللا  ،َمَخَوان َنِصريان
تطعمها إذا مكلت وتكسوها إذا اكتسيت »اي رسوب هللا ما حق زوج أحدان عليه ؟ قال: 

ههنا  ،نههنا حتشرو »مث قال:  «وال هتجر إال يف البيت ،وال تضرب الوجه وال تربح
عني ركباَّنً ومشاة وعلى وجوهكم توفون يوم الريامة سب –ثالاثً  –نا حتشرون هه ،حتشرون

فواهكم أتتون يوم الريمة وعلى م –تبارك وتعاىل  –ممة منتم آخر األمم ومكرمها على هللا 
قال ابن أيب بكري فأشار بيد  إىل البام ف ال:  «الفدام مول ما يعرب عن محدكم فخذه

. «إىل ههنا حتشرون»

                                         
 ا ر.. يف "النهاي ": يوم را  أي ذو ريح، ك وهلم: رج  مال، وقي : يوم را  وليل  واح  إذا اش دت الريح فيهما  (2)

 شيخنا.
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من     تم توف     ون س     بعني مم     ة. من     تم آخره     ا ومكرمه     ا عل     ى »ويف روايررررر :  اإلمرررررام أمحرررررد. روا 
ولي   أتني  ،مس   رية مربع   ني عام   اً  ،وم   ا ب   ني مص   راعني م   ن مص   اريع اجلن   ة ،ع   ز وج   ل ،هللا

و ررررو  ررررا ألرررروم الرررردارقطي البخرررراري ومسررررلما   ،وقررررال شرررريخنا:  ررررذا حررررديث صرررر يح .«علي    ه ي    وم وإن    ه لكظ    يظ

 أن  رجا . 
[ ويف "صررررررررررررررررررررررر يح 3/395[   3480 ،3479برررررررررررررررررررررررا  يف "صررررررررررررررررررررررر يح ابرررررررررررررررررررررررن ماجررررررررررررررررررررررره" وحسرررررررررررررررررررررررنه احل

  [.3001الرتمذي" 
   وعنه  :من تطعمها إذا »قال: قلت: اي رسررررول هللا ما حق زوج  أحدان عليه قال

ال هتجر و  ،وال تض   رب الوجه وال تربح ،مو اكتس   بت ،وتكس   وها إذا اكتس   يت ،طعمت
. «إال يف البيت

قرررررررررال قلرررررررررت: اي د: وال ح ررررررررربح أن ح رررررررررول: قب رررررررررك هللا ويف روايررررررررر  أخررررررررررى بلفرررررررررظ: قرررررررررال أبررررررررروداو  ،روا  أبررررررررروداود
ومطعمه         ا إذا  ،مئ         ت حرث         ك مَن ش         ئت»رسررررررررول هللا نسررررررررراؤان مرررررررررا  يت مرررررررررنهم ومررررررررا نرررررررررذر ؟ قرررررررررال: 

. قرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث «وال تر     بح الوج     ه وال تض     رب ،طعم     ت واكس     ها إذا اكتس     يت

 رجررررررا حرررررررديث أيب قوعررررررر  سرررررررويد بررررررن حجرررررررري البرررررررا لي عرررررررن  و رررررررو  رررررررا الرررررروم الررررررردارقطي البخررررررراري ومسرررررررلماُ أن ،حسررررررن
 [ بن و الرواي  احوىل. 4/447كما يف اإللوامات. روا  اإلمام أمحد  ج   ،عن أبيه ،حكيم

 [.1/566[ 2143كما يف "ص يح أيب داود"    ،وقال البيص احلبا : حسن ص يح

ن حممدا  أخذ أن أخا  مالكا  قال: اي معاوي  إ وعن حكيم بن معاوي  عن أبيه -979
فإنه قد عرفك وكلمك قال: فانطل ت معه ف ال: د  ل جريا   ،فانطلق إليه  ،جريا 
ف ال: أم وهللا لئن فعلت إن الناس  (1): م معطا مقد كانوا أسلموا. فأعر  عنه. ف افإهنم 

 - وجعلت أجر  و و ي كلم. ف ال رسول هللا ،يوعمون أنك أتمر ابحمر وختالف إىل غري ل
ن ف الوا: إنك وهللا لئن فعلت ذلك إ «ما ترول ؟»: -ى هللا عليه وعلى آله وسلم صل

َو قائلهم مو قد قالوها ؟ م»قال: ف ال:  ،الناس ليوعمون أنك ل أمر ابحمر وختالف إىل غري 
. «فلئن فعلت ذاك وما ذاك إال عليَّ وما عليهم من ذلك من شي  مرسلوا له جريانه

                                         
 "النهاي ". م سخطا  م غضبا ، جيوز أن يكون ابلعني وابلغني، كما يف  (1)
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 قال شيخنا:  ذا حديث ص يح. و  ،روا  اإلمام أمحد
 قلت: أبوداود روا  خم  را من طريق هبو عن أبيه عن جد .

 [. 3631"ص يح أيب داود   كما يف  ،وقال احلبا : حسن اإلسناد

 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعن معاوي   -980
درداء  ف ال أبو ال «ت الناس مفسدهتم مو كدت من تفسدهمإنك إن اتبعت عورا»ي ول: 

 هبا. نفعه هللا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -كلم  سعها معاوي  من رسول هللا 

 روا  أبوداود وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
 [.3/199[ 4888"ص يح أيب داود"   كما يف  .وقال البيص احلبا : ص يح

من » -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ال رسول هللا قال: ق وعن معاوي   -981
. «مات بغري إمام مات ميتة جاهلية

 روا  اإلمام أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
[ روي مرررررررن حرررررررديث 1057كمرررررررا يف حت ي ررررررره "للسرررررررن " البرررررررن أيب عاصرررررررم    وقرررررررال احلبرررررررا : إسرررررررناد  حسرررررررن.

 .«ت وليس عليه إمام...من ما»بلفظ  –رضي هللا عنهما  -أيب  ريرة ومعاوي  

من » ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  وعنه  -982
. «-عز وجل –محب األنصار محبه هللا ومن مبغض األنصار مبغضه هللا 

وابرررررررن أيب  ،وأخرجرررررره حممررررررد بررررررن ن ررررررر يف ال ررررررالة ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صررررررر يح
  .شيب 

  .[5829كما يف "ص يح اجلامع"    : ص يح من حديث معاوي  والرباءوقال احلبا

من »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  معاوي   وعن -983
. «فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه ،شرب اخلمر فاجلدوه

لنعيمرررررران والرررررذي يف صرررررر يح البخررررراري أرجررررررح: أنررررره أيت اب ،روا  الرتمرررررذي وقررررررال شررررريخنا:  ررررررذا حرررررديث حسررررررن
أبن ي رررررام عليررررره حرررررد  -صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى آلررررره وسرررررلم  -فسررررربه عمرررررر وقرررررال: مرررررا أكثرررررر مرررررا يرررررؤحى برررررك. فرررررأمر النررررريب 

 . -أي حديث معاوي   -اخلمر ومل أيمر ب  له. وأخرجه أبوداود وابن ماجه بن و  
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 [. 3/80[ 4482كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : حسن ص يح

بادروين ال ت»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ال: قال رسول هللا ق وعنه  -984
إين قد  إذا رفعت ،إذا ركعت تدركوين به ،بركوع وال بسجود. فإنه مهما مسبركم به

. «بدنت
 روا  أبوداود وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 

 [.619[ 1/184كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : حسن ص يح.

وعن ابن  لو قال: خرج معاوي  على ابن الوبري وابن عامر ف ام ابن عامر وجلس  -985
 عليه وعلى صلى هللا -معاوي  البن عامر: اجلس فإ  سعت رسول هللا  ،ابن الوبري ف ال

. «من محب من لَمُْثَل له الرجال قياما فليتبوم مرعده من النار»ي ول:  -آله وسلم 
وابررررررن  ،وروا  الرتمررررررذي وأمحررررررد ،حرجالرررررره رجررررررال ال رررررر ي ،ا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يحوقررررررال شرررررريخن ،روا  أبرررررروداود

 والبخاري يف احدب املفرد.  ،أيب شيب 
 .3/28[    5229كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

قال: اشفعوا حؤجروا. فإ  أريد احمر فأؤخر  كيما حبفعوا  وعن معاوي   -986
. «ؤجروااشفعوا ت»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ف ؤجروا. فإن رسول هللا

 على شرط البيخني.  ،روا  أبوداود وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
[ وقررررررررررررررال يف "ال رررررررررررررر ي  " 5131كمررررررررررررررا يف "صرررررررررررررر يح أيب داود"    وقررررررررررررررال البرررررررررررررريص احلبررررررررررررررا : صرررررررررررررر يح.

 على شرط البيخني. ،[: إسناد  ص يح1464 

د الرمحن أنكح عب ،لعباس بن عبد هللا بن العباسعن عبد الرمحن بن  رمو أن ا  -987
روان وكاان جعال صداقا  فك ب معاوي  إىل م ،وأنك ه عبد الرمحن ابن ه ،بن احلكم ابن ه

صلى هللا  -وقال يف ك ابه: هلذا البغار الذي هنى عنه رسول هللا  ،أيمر  ابل فريق بينهما
      .-عليه وعلى آله وسلم 

وابررررررن إسررررررر اق لرررررره أو ررررررام في وقررررررف يف حفسرررررررري  ،إال أنررررررره يع رررررررب شرررررراذا   ،حسررررررن شرررررريخنا: وقررررررال ،روا  أبررررررو داود
 البغار هبذا... 

 [.2075حسن. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

 –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قام فينا رسول هللا  عن معاوي   -988
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وإن هذه امللة  ،على ثنتني وسبعني ملة مال إن من قبلكم من مهل الكتاب افارقوا»ف ال: 
.«وهي اجلماعة ،ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة ،ستفارق على ثالث وسبعني

 . 475وقال شيخنا: حسن لغري . كما يف "دالئ  النبوة" صر  ،روا  أبو داود
    [.4597وقال البيص احلبا : حسن. كما يف "ص يح أيب داود"  

 

  فمات عنها ومل يدخ ،عن عبدهللا بن مسعود يف رج  حووج امرأةعن مسروق  -989
هبا ومل يفر  هلا ال داق: ف ال: هلا ال داق كامال  وعليها العدة وهلا املرياث. قال مع   

بر ْرو    بنت  قضى به يف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -بن سنان سعت رسول هللا 
واشق. 

وأخرجررررره النسرررررائي وابرررررن ماجررررره  ،علرررررى شررررررط البررررريخني ،اود. قرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يحروا  أبرررررو د
 والرتمذي وعبد الرزاق. 

[ وقررررررررال يف "اإلرواء" 2/132[ 1546كمررررررررا يف "صرررررررر يح ابررررررررن ماجرررررررره"    لبررررررررا : صرررررررر يح.وقررررررررال البرررررررريص اح
 [.6/358[: على شرط البيخني  1939بعد خترجيه  

  قال: بدهللا بن مسرررعود أيت يف رج  هبذا اخلربوعن عبدهللا بن ع ب  بن مسرررعود أن ع 
ها ال وكس ك ررداق نسررائ  فاخ لفوا إليه شررهرا  وقال مرات قال فإ  أقول فيها: إن هلا صررداقا  

وإن هلا املرياث وعليها العدة. فإن يك صرررررروااب  فمن هللا وإن بك خطأ فمي ومن وال شررررررطط 
الوا: اي ابن سرررررنان ف  فيهم اجلرا  أبووهللا ورسررررروله بريئان. ف ام انٌس من أشرررررجع  ،البررررريطان
يف برو   ،اقضا ا فين -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -حنن نبهد أن رسول هللا  ،مسعود

حا  ففر  ابن مسعود فر  :كما قضيت. قال  ،وأن زوجها  الل بن مرة احشجعي ،بنت واشق
. -وسلم صلى هللا عليه وعلى آله  -شديدا  حني وافق قضاؤ  قضاء رسول هللا 

أخرجرررررره الرتمررررررذي والنسررررررائي  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،روا  أبررررررو داود. قررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح
 وأخرجه أمحد بن و . 

 .[2114وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"  
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 صلى هللا عليه وعلى آله -قال: جاء رج  إىل النيب  عن مع   بن يسار  -990
مث  «ال»هنا ال حلد أفأحووجها قال: إف ال: إ  أصبت امرأة  ذات مجال وحسب و  -وسلم 

. «ألممتزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم ا»أات  الثاني  فنها  مث أات  الثالث  ف ال: 
إال مسرررررر لم بررررررن سررررررعيد وقررررررد  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  أبرررررو داود

 واحلديث أخرجه النسائي.  ،كما يف "هتذيب ال هذيب"  ،محد ه أوث
 [.1/574[ 2050كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : حسن ص يح

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن مع   بن يسار  -991
ىًن وام أ يدك غ: اي ابن آدم تفرغ لعباديت مم أ قلبك -تبارك وتعاىل  -يرول ربكم »: -

. «رزقاً. اي ابن آدم ال تباعد مين فأم أ قلبك فرراً ومم أ يدك شغالً 
 روا  احلاكم وقال:  ذا حديث ص يح اإلسناد ومل  رجا . 

و رررررررو كمرررررررا  ،وواف ررررررره الرررررررذ يب ،وقررررررال البررررررريص احلبرررررررا  يف "ال ررررررر ي  " بعررررررد قرررررررول احلررررررراكم: صررررررر يح اإلسررررررناد
  .[3/347[ 1359ا ر. ذكر  شا د حلديث قبله   قاال.

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: سعت النيب  وعن مع   بن يسار املو   -992
أيت بفريض  فيها جد فأعطا  ثلثا  أو سدسا .  -وسلم 

 روا  ابن ماجه. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.2/371[  2218كما يف "ص يح ابن ماجه"    ل البيص احلبا : ص يح مبا بعد .وقا

 

عن أيب جويري  اجلرمي قال: أصبت أبر  الروم جرة محراء فيها داننري يف إمرة  -993
ن بي سليم م -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب  أص ابوعلينا رج  من  ،معاوي 

ي ال له معن بن يويد. فأحي ه هبا ف سمها بني املسلمني وأعطا  منها مثلما أعطى رجال  
ال نفل » ول: ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -لوال أ  سعت رسوا هللا منهم مث قال 
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حعطي ك. مث أخذ يعر  علي من ن يبه فأبيت.  «إال بعد اخلمس

وأبرررررو اجلويريررررر   رررررو حطررررران برررررن خفررررراف. وقرررررال البرررررريص  ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن ،روا  أبرررررو داود
[.2/171 [ 2753كما يف "ص يح أيب داود"    .احلبا : ص يح

 

 ،عن املغرية أنه ص ب قوما  من املبركني فوجد منهم غفل  ف  لهم وأخذ أمواهلم-994
صلى هللا عليه  -فأىب رسول هللا  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فجاء هبا إىل النيب 
أن ي بلها.  -وعلى آله وسلم 

  يح. روا  اإلمام أمحد. وقال شيخنا:  ذا حديث ص
 [.4564وأص  ال    ص  ها البيص احلبا  يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"   قلت:

سبوا ال ت»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعنه  -995
. «األموات فتؤذوا األحيا 

 على شرط البيخني.  ،روا  الرتمذي. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح
 [.2397[ و و يف "ال  ي  "  7189كما يف "ص يح اجلامع"    ص يح. وقال البيص احلبا :

 عليه وعلى صلى هللا -عن املغرية بن شعب  قال أكلت ثوما  مث أحيت م لى النيب  -996
 من مكل »فوجدحه قد سب ي بركع  فلما قمت أقضي فوجد ريح الثوم ف ال:  -آله وسلم 

 الة أحي ه قال املغرية: فلما قضيت ال .«هذه البرلة فال يرربن مسجدَّن حىت يذهب رحيها
 ،ناولي يد ف ،ف لت: اي رسول هللا إن ل عذرا  فناولي يدك قال: فوجدحه وهللا سهال  

. «إن لك عذراً »فأدخلها يف كمي إىل صدري فوجد  مع واب  ف ال: 
ل البررررريص داود. وقررررراوأبرررررو  ،وأخرجررررره أمحرررررد ،روا  أبررررروبكر برررررن أيب شررررريب  وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح

 [.2/452[ 3826كما يف "ص يح أيب داود"    احلبا : ص يح.

 كان إذا ذ ب املذ ب  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وعنه  -997
أبعد. 

 وابن ماجه والدارمي.   ،والنسائي ،وأخرجه الرتمذي ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أبو داود
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 [.1كما يف ص يح أيب داود    .وقال البيص احلبا : حسن ص يح

وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب ضرب ابنا  له حك: أاب عيسى  -998
وأن املغرية بن شعب  حك: أبيب عيسى؛ ف ال له عمر: أما يكفيك أن حك: أبيب عبد هللا 

 -هللا  كنا . ف ال: إن رسول  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -؟ ف ال: إن رسول هللا 
جلجل نا.  يف انب إقد غفر له ما ح دم من ذنبه وما أتخر و  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

د هللا حىت  لك. بفلم يول ُيْك:  أبيب ع

 روا  أبو داود وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.3/219 [ 4963كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : حسن ص يح.

عليه وعلى  صلى هللا -أ دى دحي  الكليب لرسول هللا  قال: عن املغرية بن شعب  -999
خفني فلبسهما.  -آله وسلم 

 روا  الرتمذي وقال:  ذا حديث حسن غريب. 
 [.2[ ج 1769كما يف "ص يح الرتمذي"    وقال البيص احلبا : ص يح.

 

احسود  لسنا إىل امل داد بنعن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه قال ج -1000
صلى هللا عليه وعلى  -: طوىب هلاحني العينني الل ني رأات رسول هللا ف ال فمر به رج  ،يوما  

علت فج ،فاس غضب ،وشهدان ما شهدت ،لوددان أان رأينا ما رأيتوهللا  –آله وسلم 
ضرا  غيبه هللا حم مث أقب  إليه ف ال: ما حيم  الرج  على أن ي م: ،أعجب ما قال إال خريا  

ى آله صلى هللا عليه وعل -ال يدري لو شهد  كيف يكون. وهللا ل د حضر رسول  ،عنه
وال حتمدون هللا إْذ أ ،أقوام أكبهم هللا على مناخر م يف جهنم مل جييبو  ومل ي دقو  -وسلم 

ل د  هللاو ،كمكم قد كفي م البالء بغري ال حعرفون إال ربكم م دقني ملا جاء به نبي ،أخرجكم
نيب من ا على أشد حال  بعث عليه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -بعث هللا النيب 

فرقان فرق به فجاء ب ،فرتة وجا لي  ما يرون أن دينا  أفض  من عبادة احوثن يف ،احنبياء
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خا   أ حىت إن كان الرج  لريى والد  وولد  أو ،وفرق بني الوالد وولد  ،بني احلق والباط 
و و  ، ر عينهفال ح ،يعلم أنه إن  لك دخ  النار ،لبه لبميانقوقد ف ح هللا قف   ،فرا  كا

وَن رَب ََّنا َهْب لََنا َوالَِّذيَن يَ ُرولُ ﴿: -ج  و  عو –هنا لليت قال هللا أيعلم أن حبيبه يف النار و 
تَِنا قُ رََّة َمْعنُيٍ  . ﴾ِمْن َمْزَواِجَنا َوُذرِّايَّ

 وأخرجه البخاري يف "احدب املفرد".  ،ال شيخنا:  ذا حديث ص يحأمحد. وقروا  اإلمام 
 ،غرررررري يعمرررررر برررررن ببرررررري املررررررروزي ،رجرررررال مسرررررلم ،رجالررررره ث ررررررات ،وقرررررال البررررريص احلبرررررا :  رررررذا إسرررررناد صررررر يح

ووث رررررررررررره غريمهررررررررررررا. كمررررررررررررا يف "ال رررررررررررر ي  "  ،ث رررررررررررر  ،وذكررررررررررررر أن ابررررررررررررن املررررررررررررديي وث ررررررررررررُه و الرررررررررررردارقطي قررررررررررررال فيرررررررررررره: ث رررررررررررر 
 3282 ]6/779.] 

ليه صلى هللا ع - داد بن احسود قال: أمي هللا ل د سعت رسول هللا عن امل -1001
إن  ،إن السعيد ملن جنب الفت ،إن السعيد ملن جنب الفت»ي ول:  -وعلى آله وسلم 

. «وملن ابتلي فصَب فواهاً  ،السعيد ملن جنب الفت
ن احلسرررررن وقرررررد قررررررال إال إبررررررا يم بررررر ،علررررررى شررررررط مسرررررلم ،روا  أبرررررو داود. وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن

 ووث ه النسائي وقال يف موضع آخر: ليس به أبس.  ،فيه أبو حامت: صدوق
وقرررررررررررررررررررال يف  [3/13 [4263كمرررررررررررررررررررا يف "صررررررررررررررررررر يح أيب داود"    يح.وقرررررررررررررررررررال البررررررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررررررا : صررررررررررررررررررر 

 [.975على شرط مسلم   ،"ال  ي  ": إسناد  ص يح

 -لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -قال: قال رسول هللا  عن امل داد  -1002
 يام  قال: فهو حرام إىل يوم ال ،قالوا: حرمه هللا ورسوله «ما ترولون يف الزَّن ؟»حص ابه: 

رجل بعشر ألن يزين ال»حص ابه:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال رسول هللا 
وا: حرمها قال ،«ما ترولون يف السرقة؟» قال: ،«ميسر عليه من من يزين ابمرمة جارهنسوة 
من  ميسر عليه من ،ألن يسرق الرجل من عشرة مبيات»فهي حرام. قال:  ،ورسولههللا 

.«يسرق من جاره
وقرررررررررال روا  اإلمرررررررررام أمحرررررررررد. وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررن. وأخرجررررررررره البخررررررررراري يف "احدب املفررررررررررد" 

 [.1/96[ 65كما يف "ال  ي  "    البيص احلبا : إسناد  جيد.

 صلى هللا عليه وعلى آله -رسول هللا  وعن امل داد بن احسود قال: سعت -1003
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ال يبرى على ظهر األرض بيت مدر وال وبر إال مدخله هللا كلمة اإلسالم »ي ول:  -وسلم 
م فيدينون مو يذَل ،فيجعلهم من مهلها –عز وجل  –بعز عزيز مو ذل ذليل إما يعزهم هللا 

. «َلا
  وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. ،روا  اإلمام أمحد

 [.1/20[ 42كما يف حت ي ه على "املبكاة"    لبيص احلبا  يف سند : ص يح.ال اوق

 

قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن امل دام بن معد كرب عن النيب  -1004
. «إذا محب الرجل مخاه فليخَبه منه حيبه»

وأخرجررررررره الرتمررررررذي وقرررررررال:  ،ل ال رررررر يحرجالرررررره رجرررررررا ،ذا حررررررديث صررررررر يحوقرررررررال شرررررريخنا:  ررررررر ،روا  أبررررررو داود
 حسن ص يح غريب. 

 [.3/259[ 5124كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن أيب كرمي   -1005
ا  اقتضى إن ش ،فمن مصبح بفنائه فهو عليه دين ،ليلة الضي  حق على كل مسلم»

. «شا  تركوإن 
 ،وأخرجررررررررره ابرررررررررن ماجررررررررره ،علرررررررررى شررررررررررط البررررررررريخني ، رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح وقرررررررررال شررررررررريخنا: ،روا  أبرررررررررو داود

 والبخاري يف "احدب املفرد". 
 [.2/437[ 3750كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

 إين مال»قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا   وعنه  -1006
 ،لكتاب ومثله معه مال يوشك رجل شبعان على مريكته يرول: عليكم ِبذا الررآنموتيت ا

لكم  مال ال حيل ،وما وجدُت فيه من حرام فحرموه ،فما وجدُت فيه من حالل فأحلوه
 ،احلمار األهلي وال كل ذي َّنب من السباع وال لرطة معاهد إال من يستغين عنها صاحبها

 .«إن مل يرروه فله من يعربهم ِبثل قراهومن نزل بروم فعليهم من يرروه ف
لرررررره شرررررروا د وم ابعررررررات فاحلررررررديث حسررررررن لغررررررري . كمررررررا يف "دالئرررررر  النبرررررروة" صررررررر  وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أبررررررو داود
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486 . 
 [.4604ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

 

 -لى هللا عليه وعلى آله وسلم ص -أنه أحى النيب  رين بن قنفذ وعن املهاج -1007
إين كرهت من مذكر »م يرد عليه حىت حوضأ مث اع ذر إليه ف ال: فل ،و و يبول. فسلم عليه

. «على طهارة –مو قال  –هللا تعاىل ذكره إال على طهر 
 وأخرجه النسائي وابن ماجه.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود

[.17كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

 

 –وآدم »وعن ميسرة الفجر قال: قلت: اي رسول هللا مىت ك بت نبيا  ؟ قال:  -1008
. «بني الروح واجلسد –عليه السالم 

  ح.وقال شيخنا:  ذا حديث ص ي ،روا  اإلمام أمحد
كمرررررررا يف حت يرررررررق "السرررررررن "   ،ل ررررررر يحرجالررررررره كلهرررررررم ث رررررررات رجررررررال ا ،وقررررررال البررررررريص احلبرررررررا : إسرررررررناد  صرررررر يح

 [.1856و و يف "ال  ي  "   [410  البن أيب عاصم

 

 بعث -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن انجي  احسلمي أن رسول هللا  -1009
خل بينه وبني  مث ،مث اصبغ نعله يف دمه ،إن َعِطب منها شي  فاحنره»معه هبدي ف ال: 

. «الناس
و رررررررو مررررررن اححاديررررررث الررررررريت  ،علرررررررى شرررررررط البرررررريخني ،وقررررررال شرررررريخنا:  رررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،و داودروا  أبرررررر

 ،وأخرجررررررره ابرررررررن ماجررررررره ،وأخرجررررررره الرتمرررررررذي وقرررررررال: حسرررررررن صررررررر يح ،رقطي البخررررررراري ومسرررررررلما أن  رجا ررررررراالررررررروم الررررررردا
 والدارمي. 
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.[1/493[ ج 1762كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

 

إَّن كنا »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ن نبيب  قال: قال رسول هللا ع -1010
فكلوا  ،هنيناكم عن حلومها من أتكلوها فوق ثالث لكي تسعكم فرد جا  هللا ابلسعة

. «-عز وجل  –وادخروا اجتروا مال وإن هذه األايم مايم مكل وشرب وذكر هللا 
علرررررى شررررررط البررررريخني. وقرررررد أخررررررج مسرررررلم بعضررررره مرررررن  ،روا  أبرررررو داود. وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح

  ماجررررررره. وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : صررررررر يح.وابرررررررن  ،وأخرجررررررره النسرررررررائي إىل آخرررررررر  «مال وإن ه       ذه األايم»قولررررررره: 

ولرررررررريس  أي: اطلبرررررررروا احجررررررررر ابل رررررررردق . «واجت        روا»قولرررررررره  [. قلررررررررت:2/189  281كمررررررررا يف "صرررررررر يح أيب داود"  

 كما يف "العون".  ،فاسد.  ذا مع: كالم اخلطايبمن ال جارة حن بيع حلوم الض ااي حمرم 

ه وعلى صلى هللا علي -عن أيب املليح قال: قال نبيب : اندى رج  رسول هللا  -1011
حبوا يف مي شهر  اذ»فما أتمران ؟ قال:  ،ان كنا نعرت ع رية يف اجلا لي  يف رجبإ-آله وسلم 
يف كل »ل: فما أتمران ؟ قا ،ا لي فر  فرعا  يف اجلإان كنا نُ  قال: «وبروا هللا ومطعموا ،كان

قال ن ر: اس  م  لل جيج ذحب ه  «سائمة فرع تغذوه ماشيتك حىت إذا استحمل
الد فإن ذلك خري. قال خ ،ف  دقت بل مه. قال خالد: أحسبه قال على ابن السبي 

قلت حيب قالب : كم السامي ؟ قال مائ . 

وابرررررررن  ،وأخرجررررررره النسرررررررائي ،ى شررررررررط البررررررريخنيعلررررررر ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  أبرررررررو داود
 ماجه. 

  .[4241و  4240وص  ه البيص احلبا  يف "ص يح النسائي"  

 

وعن أيب الوضي اسه عباد بن نسيب وقال بعضهم: ن يف ابلفاء ولكن ال ول  -1012
مث أقاما  ،غالما فرسا  بفبا  صاحب لن ،فنولنا منوال   ،عباد بن نسيب قال: غووان غووة لنا
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 ،مده فنر الرحي  ف ام إىل فرسه يسرجحض ،ب ي  يومهما وليل هما. فلما أصب نا من الغد
صاحب  ،أخذ  ابلبيع فأىب الرج  أن يدفعه إليه ف ال: بيي وبينك أبو برزةو  فأحى الرج 
ف اال له  رفأحيا أاب برزة يف انحي  العسك -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

ليه وعلى آله صلى هللا ع - ذ  ال    ف ال: أحرضيان أن أقضي بينكما ب ضاء رسول هللا 
. «ما مل يتفرقا البيعان ابخليار»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال رسول هللا  -وسلم 

برررررريص وأخرررررررج ابررررررن ماجرررررره املرفررررررو  منرررررره. وقررررررال ال ،داود. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يحأخرجرررررره أبررررررو 
 .[2/363[  ج 3457كما يف "ص يح أيب داود"    .احلبا : ص يح

 

-لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -عن النعمان بن ببري قال: قال رسول هللا  -1013
اهنم شهادهتم مث أييت قوم تسبق ملم ،مث الذين يلوهنم ،خري الناس قرين مث الذين يلوهنم»: 

. «وشهادهتم ملماهنم
. وقرررررررال «م      ة الر       رن ال      ذين بعث      ت ف      يهم  ...خ      ري ه      ذه األ»روا  أمحررررررد. ويف روايرررررر : 

وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :  ،كمررررررا يف "كبرررررف احسرررررر ار" وابررررررن أيب شرررررريب   ،وأخرجرررررره البرررررروار ،شررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن
 [.2/320[ 700ذكر  شا دا  حلديث آخر يف "ال  ي  "   ،إسناد  حسن

 صلى هللا -طب ي ول: سعت رسول هللا عن ساك قال: سعت النعمان   -1014
ىت لو أن ح ،«منذرتكم النار منذرتكم النار منذرتكم النار»ي ول:  -عليه وعلى آله وسلم 

قال: حىت وقعت مخي   كانت على عاح ه  ،رجال كان ابلسوق لسمعه من م امي  ذا
عند رجليه. 

كمرررررررا يف   ،اد يف "الو رررررررد" والبرررررررواروأخرجررررررره الررررررردارمي و نررررررر ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن ،روا  أمحرررررررد
 "كبف احس ار" وابن أيب شيب . 

 .[5687كما يف حت ي ه على "املبكاة"    قال البيص احلبا : إسناد  ص يح.و 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن النعمان  -1015
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. «رجع مىت يرجعحىت ي ،الرائم ليله ،مثل اجملاهدين يف سبيل هللا كمثل الصائم هناره»
 وابن أيب شيب .  ،روا  اإلمام أمحد. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. وأخرجه البوار

كمررررررررا يف   ،وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : أخرجرررررررره عبررررررررد الرررررررررزاق موقوفررررررررا وأمحررررررررد مرفوعررررررررا وكررررررررذا البرررررررروار بسررررررررند جيررررررررد
 [. 6/935[ 2896"ال  ي  " حتت رقم  

لدعا  ا»قال:  -وعلى آله وسلم صلى هللا عليه  -عن النيب  عن النعمان  -1016

(. «1)﴾َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َمْسَتِجْب َلُكمْ ﴿هو العبادة. 
 إال يسرررررريعا  احلضرررررررمي وقررررررد ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،روا  أبررررررو داود. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح

 . وأخرجه ماجه ،احلديث أخرجه الرتمذي وقال: حسن ص يح ،وث ه النسائي
 [.1/407[ 1479كما يف "ص يح أيب داود"    حلبا : ص يح.وقال البيص ا

ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -عن النعمان بن ببري قال: قمنا مع رسول هللا  -1017
ل  مخس مث قمنا معه لي ،إىل ثلث اللي  احول ،ليل  ثالث وعبرين ،يف شهر رمضان -

رك الفال  هننا أن ال ندمث قمنا معه ليل  سبع وعبرين حىت  ،وعبرين إىل ن ف اللي 
وكانوا يسمونه الس ور. 

 وأخرجه ابن أيب شيب .  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  اإلمام النسائي
 .[1/523[  ج 1605كما يف "ص يح النسائي"    .وقال البيص احلبا : ص يح

 

 -سلم يه وعلى آله و صلى هللا عل -أذن مؤذن النيب  عن نعيم بن الن ام قال: -1018
 حرج. قال: وال على لسانه: والت حلايف ف منيت أن يل ي هللا يف ليل  فيها برد وأان حت

حرج. 

 واحلاكم وقال: ص يح اإلسناد ومل  رجا .  ،روا  عبد الرزاق وابن أيب عاصم يف "اآلحاد و املثا "
و أن البررررررررريص احلبرررررررررا  اطلرررررررررع علرررررررررى ولررررررررر[553[ حترررررررررت رقرررررررررم  2/342وقررررررررروا  البررررررررريص احلبرررررررررا  يف "اإلرواء"  

الطريق  ذ  ل   ه وهللا اعلم.

                                         
 .60سورة غافر، اآلي :   (1)
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أيب  قال: ذكرت ليل  ال در عند ،قال: حدثي أيب ،وعن عيين  بن عبد الرمحن -1019
ى آله وسلم صلى هللا عليه وعل -بكرة ف ال: ما أان مبل مسها لبيء سع ه من رسول هللا 

برني مو التمسوها يف تسع يبرني مو سبع ي»احواخر. فإ  سع ه ي ول: إال يف العبر  -
. قال: وكان أبو بكرة ي لي يف العبرين من رمضان  «مخس يبرني مو ثالث مو آخر ليلة

ك الحه يف سائر السن  فإذا دخ  العبر اج هد. 

 ،ورجالرررررررره ث ررررررررات ،روا  الرتمررررررررذي وقررررررررال حررررررررديث: حسررررررررن صرررررررر يح. وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررو حررررررررديث صرررررررر يح
 وأخرجه ابن أيب شيب . 

 [.794كما يف "ص يح الرتمذي"    وقال البيص احلبا : ص يح.

ص أنه رخّ  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن أيب بكرة  -1020
م يم أن ميسح ثالث  أايم ولياليهن ولل ،للمسافر إذا حوضأ ولبس خفيه مث أحدث وضوءا  

يوما وليل . 

  ذا حديث حسن.وقال شيخنا:   ،هروا  اإلمام ابن ماج
 .[1/173[  ج 457كما يف "ص يح ابن ماجه"    وقال البيص احلبا : حسن.

ما من »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن أيب بكرة قال: قال رسول هللا  -1021
ذنب مجدر من يعجل هللا تعاىل لصاحبه العروبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف اآلخرة مثل 

. «قطيعة الرحمالبغي و 
 ،رجرررررررره الرتمررررررررذي وقررررررررال:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يحوأخ ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن ،روا  أبررررررررو داود

 وأخرجه ابن ماجه. 
 [.3/202[ 4902كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب بكرة  -1022
. «حرم هللا عليه اجلنة (1)يف غري كنهه  من قتل معاهدا»

                                         
قال شيخنا: يف "النهاي " كنه احمر: ح ي  ه، وقي : وق ه وقدر ، وقي : غاي ه، يعي: من ق له يف غري وق ه أو غاي    (1)
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ح      رم »وأخرجرررررره النسررررررائي و فيرررررره:  ،ورجالرررررره ث ررررررات ،خنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يحروا  أبررررررو داود. وقررررررال شرررررري
 . وأخرجه عبد الرزاق. «هللا عليه اجلنة من يشم رحيها

 [.2/174[  2760كما يف "ص يح أيب داود"    يص احلبا : ص يح.وقال الب

ه صلى هللا عليه وعلى آل -رجال من أ   فارس أحى النيب  أن عن أيب بكرة  -1023
يعي   «كإن ري قتل رب»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال له النيب  -وسلم 

كسرى. 

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،روا  البوار
ى [ بعررررررررررد أن عرررررررررروا  إىل أمحررررررررررد: وإسررررررررررناد  علرررررررررر1425[ 3/415وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا  يف "ال رررررررررر ي  "  

كنرررره قرررررد صررررر  ابل  رررررديث لو  ،وال علررررر  فيرررره سررررروى مررررا  بررررى مرررررن عنعنرررر  احلسرررررن الب ررررري مررررن ال ررررردليس ،شرررررط مسررررلم
 يف رواي  أخرى عند أمحد ف ح احلديث واحلمد هلل حعاىل.

قال حدثي أيب قال: شهدت جنازة  (1)عن عيين  بن عبد الرمحن بن جوشن  -1024
د الرمحن فجع  رجال من أ   عب ،ريروخرج زايد ميبي بني يدي الس ،عبد الرمحن بن سرة

رك هللا فيكم اب ،رويدا ،ومواليهم يس  بلون السرير وميبون على أع اهبم وي ولون رويدا
فلما رأى  ،غل حل نا أبو بكرة على ب ،نا ببع  طريق املربدكحىت إذا   ،فكانوا يدبون دبيبا  

أكرم وجه  فو الذي ،الذي ي نعون مح  عيهم ببغل ه وأ وى إليهم ابلسوط وقال: خلوا
صلى هللا عليه  -ل د رأي نا مع رسول هللا  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ال اسم  أيب

وإان لنكاد نرم  هبا رمال فانبسط ال وم.  -وعلى آله وسلم 

وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح. وأخرجرررررره أبررررررو داود مررررررن طررررررري ني إىل عيينرررررر  بررررررن عبررررررد  ،روا  النسررررررائي
 دامها أن امل وىف عثمان أيب العا . ويف إح ،الرمحن

 [.2/32[ 1911كما يف "ص يح النسائي"    وقال البيص احلبا : ص يح.

حيمل »قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن أيب بكرة  -1025

                                         

 أمر  الذي جيوز فيه ق له. 
 ابن يونس وال واب ما أثب نا . وقع عند النسائي  (1)
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ِبم جنبة الصراط ترادع الفراش يف النار قال:  (2)الناس على الصراط يوم الريامة فترادع 
الشهدا  برمحته من يشا  قال: مث يؤذن للمالئكة والنبيني و  –تبارك وتعاىل  – فينجي هللا
وزاد عفان مرة  «ويشفعون وخيرجون ،ويشفعون وخيرجون ،فيشفعون وخيرجون ،من يشفعوا
. «يشفعون وخيرجون من كان يف قلبه ما يزن ذرة من إلمان»ف ال أيضا 

  ن.وقال شيخنا:  ذا حديث حس ،روا  اإلمام أمحد
غرررررررري حممرررررررد برررررررن أابن  ،رجالررررررره رجرررررررال مسرررررررلم ،وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : إسرررررررناد  حسرررررررن أو حم مررررررر  لل  سرررررررني

كمررررررا يف حت ي رررررره علررررررى "السررررررن " البررررررن أىب   لكنرررررره قررررررد حوبررررررع. ،كمررررررا قررررررال احلررررررافظ  ،الواسررررررطي صرررررردوق حكلررررررم فيرررررره احزدي
 [. 837عاصم  

يف  دخ  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن أيب بكرة  -1026
فأومأ بيد  أن مكانكم. مث جاء ورأسه ي طر ف لى هبم.  ،صالة الفجر

إمن      ا مَّن »روا  أبررررررو داود ويف روايرررررر  لرررررره وقررررررال يف أولرررررره: فكرررررررب؛ وقررررررال يف آخررررررر : فلمررررررا قضررررررى ال ررررررالة قررررررال: 
 مسلم. على شرط  ،. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح«بشر وإين كنت جنبا

 [. 1/70[  233 "ص يح أيب داود"  كما يف  وقال البيص احلبا : ص يح.

وم: قال ذات ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  عن أيب بكرة  -1027
و فوزنت منت ومب ،من رمى منكم رؤاي ؟ فرال رجل: مَّن رميت كأن ميزاَّن نزل من السما »
 ،عثمانووزن عمر و  ،فرجح مبو بكر ،ووزن مبو بكر وعمر ،فرجحت منت أبي بكر ،بكر

 عليه وعلى صلى هللا -فرمينا الكراهية يف وجه رسول هللا  ،مث رفع امليزان ،فرجح عمر
. «-آله وسلم 

صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى  -روا  أبرررررو داود ويف روايررررر  لررررره مبعنرررررا  ومل يرررررذكر الكرا يررررر  قرررررال: فاسررررر اء هلرررررا رسرررررول هللا 
وقررررررال  .«ل      ك م      ن يش      ا مث ي      ؤيت هللا امل ،خالف      ة نب      وة»يعرررررري فسرررررراء  ذلررررررك. ف ررررررال:  -آلرررررره وسررررررلم 

 وأخرجه الرتمذي وقال: حسن ص يح. ،شيخنا:  ذا حديث ص يح
 [.128و  3/127[ 4635و  4634كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

                                         
يف "النهاي ": أي حس طهم فيها بعضهم فوق بع ، و ح اد  ال وم إذا مات بعضهم إثر بع ، و أص  ال د   (2)

 ا ر. شيخنا. الكف واملنع.
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صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: صلى بنا رسول هللا  عن أيب بكرة  -1028
طلق الذين  لى هبم ركع ني مث سلم. فانوبعضهم  زاء العدو. ف ،ف ف بعضهم خلفه -

مث  ،كع نيف لى هبم ر  ،صلوا معه فوقفوا موقف أص اهبم. مث جاء أولئك ف لوا خلفه
 ،ركع ني أربعا وحص ابه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -سلم. فكانت لرسول هللا 

ركع ني. وبذلك كان يفيت احلسن. 

و ررررررو بررررررن عبررررررد  ،إاّل أشررررررعث ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،سررررررنوقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ح ،روا  أبررررررو داود
 واحلديث أخرجه النسائي. ،و و حسن احلديث ،هللا احلدا 

 [.504و  1/503[ 1554و  1550كما يف "ص يح النسائي"    وقال البيص احلبا : ص يح.

إن يف »قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن أيب بكرة  -1029
وا فإذا خرج ،ال جياوُز َحناجرهم. فإذا خرجوا فاقتلوهم ،رمون الررآنمميت قومًا ير
. «فاقتلوهم

س          يخرج م          ن مم          يت َّنس ذلر          ة »قررررررررررال:  روا  ابرررررررررن أيب عاصررررررررررم يف "السرررررررررن " ويف روايرررررررررر  لررررررررره
 .«ملس    نتهم ابلر    رآن ال جي    اوز ت    راقيهم. ف    إذا لريتم    وهم ف    اقتلوهم فإن    ه ي    ؤجر ق    اتلهم

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.
كمرررررررا يف حت ي ررررررره علرررررررى "السرررررررن " لالبرررررررن أيب   .علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،البررررررريص احلبرررررررا : إسرررررررناد  صررررررر يحوقرررررررال 

غررررررري  ررررررارون بررررررن حممررررررد و ررررررو بررررررن  ،رجالرررررره ث ررررررات رجررررررال مسررررررلم ،[ وقررررررال يف سررررررند قبلرررررره: إسررررررناد  جيررررررد937عاصررررررم  
 بكار بن بالل العاملي الدمب ي وأبيه ومها ث  ان.

 

صلى هللا عليه وعلى آله  -عن رسول هللا  ن احن اري عن النواس بن سعا -1030
فيهما  ،وعلى جنبيت الصراط سوران ،ضرب هللا مثال صراطا مستريما»قال:  -وسلم 

اس نوعلى ابب الصراط داع يرول: اي ميها ال ،وعلى األبواب ستور مرخاة ،مبواب مفتحة
يئا فإذا مراد يفتح ش ،طجوا وداع يدعو من جو  الصراادخلوا الصراط مجيعا وال تتعو 
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 ،سالموالصراط اإل ،فإنك إن تفتحه تلجه ،من تلك األبواب قال: وحيك ال تفتحه
على رمس  وذلك الداعي ،واألبواب املفتحة حمارم هللا تعاىل ،والسوران حدود هللا تعاىل

 .«والداعي فوق الصراط واعظ هللا يف قلب كل مسلم ،-عز و جل  -الصراط كتاب هللا
ضرب مثال صراطا مستريما على كنفي الصراط  –عز و جل  –إن هللا »واي : ويف ر 
َِ يدعو على رمس الصراط وداع  ،فيهما مبواب مفتحة ،سوران وعلى األبواب ستور وداٍع

ويهدي من يشا  إىل صراط مستريم.  ،وهللا يدعو إىل دار السالم ،يدعو من فوقه
ىت يكش  ح ، يرع محد يف حدود هللاال ،فاألبواب اليت على كنفي الصراط حدود هللا
 .«-عز و جل  –سار هللا والذي يدعو من فوقه واعظ هللا 

 أخرجهما اإلمام أمحد. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. 
 [.1/14[ 19و  18وص  ه البيص احلبا  يف حت ي ه على "السن " البن أيب عاصم  

صلى هللا عليه  - قال: سعت رسول هللا عن النواس بن سعان الكاليب  -1031
ما من قلب إالِّ وهو بني إصبعني من مصابع رب العاملني إن »ي ول:  -وعلى آله وسلم 

 اي مرلب الرلوب ثبت»وكان ي ول:  ،«وإن شا  من يزيغه مزاغه ،شا  من يريمه مقامه
. «خيفظه ويرفعه –عز و جل  –قلوبنا على دينك وامليزان بيد الرمحن 

 قال شيخنا:  ذا حديث ص يح. أخرجه اإلمام أمحد. و 
 [.230و  219وص  ه احلبا  يف "السن " البن أيب عاصم  

 

مع  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه ملا وفد إىل رسول هللا  عن  انئ -1032
 -وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -فدعا  رسول هللا  ،سعهم يكنونه أبيب احلكم قومه

إذا اخ لفوا  ف ال: إن قومي «وإليه احلكم َفِلَم تكىن ماب احلكم ؟ ،إن هللا هو احلكم»ف ال: 
لى هللا عليه وعلى ص -يف شيء أحو  ف كمت بينهم فرضي كال الفري ني ف ال رسول هللا 
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قال: ل شريح ومسلم وعبد هللا. قال:  «ما محسن هذا فما لك من الولد ؟»: -آله وسلم 
. «فأنت مبو شريح»ل: قلت شريح قال: قا «فمن مكَبهم ؟»

 . وأخرجه النسائي ،روا  أبو داود. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن
 [. 3/216[ 4955كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

 "صررلى هللا  -ودعا له ولولد  وسع النيب وزاد فيه:  وأخرجه البخاري يف "احدب املفرد
. قال «ال منت عبد هللا»يسررررررررررررررمون رجال  منهم عبد احلجر قال:  -م عليه وعلى آله وسررررررررررررررل

 -ه وسرررلم صرررلى هللا عليه وعلى آل -شرررريح: وإن  انئا  ملا حضرررر رجوعه إىل بلد  أحى النيب 
وأخرج منه  .«عليك حبسن الكالم وبذل الطعام»ف ال: أخرب  أبي شرريء يوجب ل اجلن  

  ابن أيب شيب  ذكر عبد احلجر.
غرررررري يويرررررد برررررن امل ررررردام قرررررال احلرررررافظ  ،رجرررررال مسرررررلم ،رجالررررره ث رررررات ،ص احلبرررررا  يف إسرررررناد : جيررررردوقرررررال البررررري

 [.8/218[ 2615كما يف "اإلرواء"    ،يف "ال  ريب": صدوق...

 

عن  بيب الغفاري أنه رأى حممدا  ال رشي قام جير إزار  فنظر إليه  بيب ف ال:  -1033
طئه يف من وطئه خيال  و »ي ول:  - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -سعت رسول هللا 

. «النار
 ،عمرررررررران أابإال أسرررررررلم  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،روا  اإلمررررررام أمحرررررررد. وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صرررررر يح

  .أمحررررررد. وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : صرررررر يحو   ،وأخرجرررررره أبررررررو يعلررررررى ،هررررررذيب"كمررررررا يف "هتررررررذيب ال   ،وقررررررد وث ررررررُه النسررررررائي
[.6468جلامع"  كما يف "ص يح ا

 

له صلى هللا عليه وعلى آ -عن اهلرماس بن زايد قال: مددت يدي إىل النيب  -1034
وأان غالم ليبايعي فلم يبايعي.  -وسلم 

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  النسائي
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[. قلررررررررت: حرررررررررك 3/127[ 4194كمررررررررا يف "صرررررررر يح النسررررررررائي"    قررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : حسررررررررن اإلسررررررررناد.و 
 مبايع ه حنه صغري والبيع  فيها حكليف وإلوام مبا عا د عليه. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 

له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -البا لي قال: رأيت النيب  عن اهلرماس بن زايد -1035
 طب الناس على انق ه العضباء يوم احض ى مب:.  -

 وأخرجه أمحد.  ،على شرط مسلم ،نا:  ذا حديث حسنوقال شيخ ،روا  أبو داود
 [.1/548[ 1954كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : حسن

 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن  بام بن عامر قال: سعت رسول هللا  -1036
 ،وق ثالثا فمر تصا فإن كان ،لماً فوق ثالث ليالال حيل ملسلم من يهجر مس»ي ول:  -

. فإن وموَلما فيئا فيسبره ابلفي  كفارته ،فإهنم َّنكبان عن احلق ماداما على صرامهما
 ،خر الشيطانورد على اآل ،ردت عليه املالئكة ،ورد عليه سالمه ،سلم عليه فلم يرد عليه

. «فإن ماا على صرامهما مل جيتمعا يف اجلنة مبداً 
 ،وأخرجررررررره أبرررررررو يعلرررررررى ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،ح:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يوقرررررررال شررررررريخنا ،روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد
 والطيالسي يف "املسند".  ،والبخاري يف "احدب املفرد"
[.7/95[ 2029كما يف "اإلرواء"   على شرطهما. ،لبا : وإسناد  ص يحوقال البيص اح

 

لى هللا عليه وعلى آله وسلم ص -قال: كان رسول هللا  وائ  بن حجر  وعن -1037
ورفع هبا صوحه.  «آمني»إذا قرأ وال الضالني قال:  -

إال حجررررررر وقررررررد وث رررررره ابررررررن  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،روا  أبررررررو داود. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح
 .وأمحد وزاد فيه: ميد هبا صوحه ،وأخرجه الرتمذي ،معني

 [. 932داود"  كما يف "ص يح أيب   .وقال البيص احلبا : ص يح 
صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى آلررررره وسرررررلم  -عرررررن وائررررر  برررررن حجرررررر أنررررره صرررررلى خلرررررف رسرررررول هللا  :ويف روايررررر  حيب داود

رجالرررررره  ،. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يححررررررىت رأيررررررت بيررررررا  خررررررد  فجهررررررر رمررررررني وسررررررلم عررررررن ميينرررررره ومشالرررررره -
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 . وأخرجه الرتمذي ،إال حجر بن عنبس وقد وث ه ابن معني ،رجال ال  يح
 . [933كما يف "ص يح أيب داود"    ل البيص احلبا : حسن ص يح.وقا

ث بع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  وائ  بن حجر  عن -1038
: -على آله وسلم صلى هللا عليه و  -ف ال النيب  ،فآات  ف يال  خملوال   ،فأحى رجال   ،ساعيا  

ك فيه وال يف اللهم ال تبار  ،خملوالً  وإن فالًَّن معطاه فصيالً  ،بعثنا مصدق هللا ورسوله»
 نبيه وإىل – وج  عو –فجاء بناق  حسناء ف ال: أحوب إىل هللا  ،فبلغ ذلك الرج  ،«إبله
: -لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -ف ال النيب  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
. «اللهم ابرك فيه ويف إبله»

 وأخرجه الطربا  بن و .   ،ا حديث حسنوقال شيخنا:  ذ ،روا  اإلمام النسائي
 [. 2/185[ 2457كما يف "ص يح النسائي"    ال البيص احلبا : ص يح اإلسناد.وق

صلى هللا  -قال: قلت: حنظرن إىل صالة رسول هللا وائ  بن حجر  عن -1039
على آله صلى هللا عليه و  -قال: ف ام رسول هللا كيف ي لي   –عليه وعلى آله وسلم 

فلمبا أراد  ،اله بيمينهذ مشخمث أ ،ورفع يديه حىت حاذات أذنيهفاس  ب  ال بل  فكرب  -وسلم 
رفعهما  ، فلّما رفع رأسه من الركو  ،أن يركع رفعهما مث  ذلك مث وضع يديه على ركب يه

جله مث جلس فافرتش ر  ،فلمبا سجد وضع رأسه بذلك املنول من بني يديه ،مث  ذلك
 ،م:وحد مرف ه احمين على فخذ  الي ،على فخذ  اليسرى ووضع يد  اليسرى ،اليسرى

 اإلهبام – اويالر  ببر أي –وحلبق ببٌر  ،وقب  ثن ني وحلبق حل   ورأي ه ي ول  كذا
. ابلسباب  وأشار ،والوسطى

وزاد: يرررررردعوا هبررررررا يف  ،وابررررررن ماجرررررره ،وأخرجرررررره النسررررررائي ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن ،روا  أبررررررو داود
 .  ال بهد

وصررررررررر يح ابرررررررررن ماجرررررررررره  [957و  726كمررررررررررا يف " صررررررررر يح أيب داود"    ال البررررررررريص احلبرررررررررا : صررررررررر يح.وقررررررررر
 922]. 
 وسررررلم  صررررلى هللا عليه وعلى آله -عن وائ  بلفظ: رأيت النيب  خم  رررررا   وروا  أمحد– 

 حني سجد ويدا  قريب ان من أذنيه.
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 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أحيت النيب  وائ  بن حجر  عن -1040
 (1)ذابب »ال: ق -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ول شعر طوي  فلما رآ  رسول هللا 

 .«إين مل معنك وهذا حسن»مث أحيت من الغد ف ال:  ،. قال: فرجعت فجوزحه«ذابب
 وابن أيب شيب .  ،وابن ماجه ،وأخرجه النسائي ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أبو داود

 [.2/542[ 4190كما يف "ص يح أيب داود"    : ص يح.وقال البيص احلبا 

م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -قال: صليت مع النيب  وائ  بن حجر  عن -1041
السالم عليكم ». وعن مشاله: «السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته»فكان يسلم عن ميينه:  -

 .«ورمحة هللا
 ث ات.  هلجار و  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أبو داود

 [.1/277[ 997كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -عل م  بن وائ  حدث عن أبيه: أن النيب  عن -1042
اقطعُه أرضا  حبضرموت. ويف رواي : بعث معه معاوي  لي طعها إاي .  -

 ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،ذا حررررررديث حسررررررنخنا:  ررررررروا  الرتمررررررذي وقررررررال: حررررررديث حسررررررن صرررررر يح. وقررررررال شرررررري
 . وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. وليس فيه ذكر معاوي  وروا  أبو داود بسند آخر عن عل م   سناد مثله

 [.2/96[ 1318كما يف "ص يح الرتمذي"    وقال البيص احلبا : ص يح.

 

 -م ليه وعلى آله وسلصلى هللا ع -قال: خرج علينا رسول هللا  واثل   عن -1043
مال إين من مولكم وفاُة وتتبعوين مفنادًا يهلك  ،متزعمون مين من آخركم وفاةً »ف ال: 

. «بعضكم بعضاً 
 وأخرجه أبو يعلى.  ،رجاله رجال ال  يح ،ذا حديث ص يحوقال شيخنا:    ،أخرجه اإلمام أمحد

. كمررررررررررا يف "ال رررررررررر ي  " يث: إسررررررررررناد  صرررررررررر يح علررررررررررى شرررررررررررط البرررررررررريخنيوقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا  يف احلررررررررررد
 [. قلت: وقوله أفنادا  أي مجاعات  م فرقني قوما  بعد قوم.851 

                                         
 ا ر. شيخنا. ا ر. خم  را من "عون املعبود". الدائم. البر الذابب: البؤم، وقي  ( 1)
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 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: صلى بنا رسول هللا  واثل   عن -1044
فره فتنة  ،اللهم إن فالن بن فالن يف ذمتك»على رج  من املسلمني فسمع ه ي ول: 

ومنت مهل  ،فره من فتنة الرَب وعذاب النار ،اركيف ذمتك وحبل جو »: ويف رواي . «الرَب
. «اللهم فاغفر له وارمحه إنك منت الغفور الرحيم ،الوفا  واحلق

 وأخرجه ابن ماجه.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أبو داود
 [.3202كما يف "ص يح أيب داود"    ح.وقال البيص احلبا : ص ي

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ول هللا قال: قال رس واثل  بن احس ع  عن -1045
كم من وهللا ال تزالون خبري مادام في ،ال تزالون خبري مادام فيكم من رآين وصاحبين»: -

وهللا ال تزالون خبري مادام فيكم من رمى من رمى  ،رمى من رآين وصاحب من صاحبين
. «وصاحب من صاحب من صاحبين ،من رآين

 يف "السن ". وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. وأخرجه بن أيب شيب . روا  أبو بكر بن أيب عاصم 
 ج  [3283كمرررررررررا يف "ال ررررررررر ي  "    رجالررررررررره رجرررررررررال ال ررررررررر يح. ،: إسرررررررررناد  جيررررررررردوقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا 

 رجاله كلهم ث ات مسلس  ابل  ديث. ،. وذكر له سند آخر عند ابن السماك وقال: ص يح[7/843

 ثل  بن احس ع على أيب احسود اجلرشيحيان أيب النضر قال: دخلت مع وا عن -1046
فمسح  ،قال: فأخذ أبو احسود ميني واثل  ،فسلم عليه وجلس ،يف مرضه الذي مات فيه

ف ال: له  -م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -هبا على عينيه ووجه لبيع ه هبا رسول هللا 
: ف ال أبو واثل : واحدة أسألك عنها ؟ قال: وما  ي ؟ قال: كيف هنك بربك ؟ قال

هللا عليه  صلى -قال واثل : أببر فإ  سعت رسول هللا  ،أي حسن ،احسود وأشار برأسه
ي ما  فليظن ،مَّن عند ظن عندي ي –عز و جل  –قال هللا »ي ول:  -وعلى آله وسلم 

. «شا 
يف  إال حيرررررران أاب النضررررررر حرمج رررررره ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  أمحررررررد
وقررررد قرررررال أبررررو حررررامت: صرررراحل وث ررررره ابررررن معررررني. واحلررررديث أخرجررررره الرررردارمي واحلرررراكم وقررررال: صررررر يح  ،"اجلررررر  وال عرررردي "

وأخرجررررره ابرررررن  «إن ظ     ن خ     رياً وإن ظ     ن ش     راً »وأخررررررج الطرررررربا  املرفرررررو  منررررره وزاد فيررررره:  اإلسرررررناد ومل  رجررررره.



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

370 

 حبان.  
يد  الرررررررررريت عنررررررررررد ابررررررررررن حبرررررررررران وصرررررررررر ح بعرررررررررر  أسرررررررررران [1663وذكررررررررررر  البرررررررررريص احلبررررررررررا  يف "ال رررررررررر ي  "  

 والطربا .

وعند  قوم فكروا عليا   ،قال: دخلت على واثل  ،عن شداد بن أيب عمار -1047
هللا عليه وعلى  صلى -ف ال: أال أخربك مبا سعت من رسول هللا  ،فب م ه معهم ،فب مو 

هللا  قالت: حوجه إىل رسول ،قلت: بلى. قال: أحيت فاطم  أسأهلا عن علي –آله وسلم 
يه وعلى آله صلى هللا عل -فجاء رسول هللا  ،فجلس –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

 ،اطم فأدىن عليبا  وف ،ك  واحد منهما آخذا بيد   ،ومعه علي واحلسن واحلسني –وسلم 
ف عليهم مث ل ،وأجلس حسنا  وحسينا  ك  واحد منهما على فخذ  ،فأجلسهما بني يديه

َا يُرِيُد اَّلَُّ لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِِّ  ﴿ال  ذ  اآلي : مث ح ،أو قال: كساء  ،ثوبه ْجَس َمْهَل ِإمنَّ
.«ومهل بييت محق ،اللهم هؤال  مهل بييت»مث قال:  (1)﴾اْلبَ ْيِت َويَُطهِِّرَُكْم َتْطِهرياً 

 وقال شيخنا: ص يح ابمل ابعات.  ،واحلاكم ،والطربي ،والط اوي ،وأمحد ،روا  ابن أيب شيب 
  [.6937بيص احلبا : ص يح. كما حعلي ه على "ص يح ابن حبان"  وقال ال

 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن و ب بن خنب   -1048
. «عمرة يف رمضان تعدل حجة»: -

و ررررررو مررررررن اححاديررررررث الرررررريت  ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  ابرررررن ماجرررررره
 الوم الدارقطي البخاري ومسلما أن  رجا ا.

[.3/37[ 2440كما يف "ص يح ابن ماجه"    وقال البيص احلبا : ص يح.

                                         
 .33: سورة اححواب، اآلي   (1)
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صلى هللا  -أنه صلى مع رسول هللا  عن جابر بن يويد بن احسود عن أبيه  -1049
ي   ليا يف انحإذا رجالن مل ي ،فلما صلى ،و و غالم شاب -عليه وعلى آله وسلم 

 «ا ؟ما منعكما من تصليا معن»فدعا هبما. فجيء هبما حرعد فرائ هما ف ال:  ،املسجد
م ومل إذا صلى محدكم يف رحله مث مدرك اإلما ،ال تفعلوا»: قاال: قد صلينا يف رحالنا ف ال

. «فليصل معه فإهنا له َّنفلة ،يصل
الرتمرررررررذي وقرررررررال حرررررررديث حسرررررررن صررررررر يح.  وأخرجررررررره ،يث صررررررر يحوقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررد ،روا  أبررررررو داود

 وابن أيب شيب .  ،وعبد الرزاق ،وأخرجه النسائي
 [. 1/172[ 575كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

  جابر بن يويد بن احسررررررررررررود عن أبيه قال: حججنا مع وأخرجه اإلمام أمحد من طريق
 - الودا  قال: ف ررررلى بنا رسررررول هللا حج  -صررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررلم  -رسررررول هللا 

  ب  قال: مث احنرف جالسررا  واسرر ،صررالة ال رربح أو الفجر -صررلى هللا عليه وعلى آله وسررلم 
 ،الناس بوجهه فإذا  و برجلني من وراء الناس مل ي ليا مع الناس ف ال: ائ و  هبذين الرجلني

: اي رسررول  قاال «مع الناس ؟ ما منعكما من تص  ليا»ف ال:  ،قال: فأيت هبما حرعد فرائ ررهما
 إذا ص           لى محدكم يف رحله مث مدرك ،فال تفعال»هللا إان قد كنا صررررررررررررررلينا يف الرحال قال: 

سرررول قال: ف ال أحدمها: أسررر غفر ل اي ر  ،«الص  الة مع اإلمام فليص  لها معه فإهنا له َّنفلة
 -ى آله وسرررررلم لصرررررلى هللا عليه وع -قال: وهن  الناس إىل رسرررررول هللا  ،هللا ؟ فاسررررر غفر له

وهنضرررررت معهم وأان يومئذ أشرررررب الرجال وأجلد . قال: فما زلت أزحم الناس حىت وصرررررلت 
وجهي  فأخذت بيد  فوضررع ها إما على -صررلى هللا عليه وعلى آله وسررلم  -إىل رسررول هللا 

وعلى  صلى هللا عليه -قال: فما وجدت شيئا  أطيب وال أبرد من يد رسول هللا  ،أو صدري
قال: و و يومئذ يف مسجد اخليف.  ،-آله وسلم 

وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.
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 عليه صلى هللا -عن جابر بن احسود عن أبيه قال: صليت خلف رسول هللا  -1050
فكان إذا ان رف احنرف.  -وعلى آله وسلم 

 وروا  النسائي.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،داودروا  أبو 
[. قلررررررررت: ومعرررررررر: احنرررررررررف 1/183[ 614 "صرررررررر يح أيب داود"  كمررررررررا يف  وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : صرررررررر يح.

 .-السالم و عليه ال الة  –أي: بعد السالم ي ب  بوجهه على الناس 

 

صلى  - عن عبد هللا بن السائب بن يويد عن أبيه عن جد  أنه سع رسول هللا -1051
ويف . «مخيه العبًا وال جادِّاً  ال أيخذن محدكم متاع»ي ول:  -هللا عليه وعلى آله وسلم 

. «لعباً وال جداً ومن مخذ عصا مخيه فلريدها»: رواي 
إال عبرررررررد هللا برررررررن السرررررررائب  ،ال ررررررر يح رجالررررررره رجرررررررال ،روا  أبرررررررو داود وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح

 وقال: حسن غريب.  ،وأخرجه الرتمذي ،ف د وث ه النسائي وابن سعد
[.3/228[ 5003"ص يح أيب داود"   كما يف  وقال البيص احلبا : حسن.

 

ليه وعلى صلى هللا ع -وعن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال ل رسول هللا  -1052
لت اي رسول قال: ق «إذا متتك رسلي فأعطهم ثالثني درعًا وثالثني بعرياً »: -آله وسلم 

. «بل مؤداة ؟»أم عاري  مؤداة ؟ قال:  ،أعاري  مضمونه ،هللا
إال إبرررررررررا يم بررررررررن املسرررررررر مر  ،رجالرررررررره رحررررررررال البرررررررريخني ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن ،روا  أبررررررررو داود

 وقد قال النسائي: صدوق. وقال يف موضع آخر: ليس به أبس.  ،الع فري
[ و ررررررررررررررررررو يف 2/389[ 3566كمررررررررررررررررررا يف "صرررررررررررررررررر يح أيب داود"    وقررررررررررررررررررال البرررررررررررررررررريص احلبررررررررررررررررررا : صرررررررررررررررررر يح.

[.630"ال  ي  "  

طاف  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -بيه أن النيب يعلى عن أ نعن أب -1053
ابلبيت مضطبعا  وعليه برد. 
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 ،علرررررى شررررررط البررررريخني ،روا  الرتمرررررذي وقرررررال:  رررررذا حرررررديث صررررر يح. وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح
 والدارمي.  ،وعند :  بربد أخضر [ وابن ماجه ،وابن يعلى  و صفوان. وأخرجه أبو داود
[ و"صررررررررررررررر يح أيب داود" 1/443كمرررررررررررررررا يف "صررررررررررررررر يح الرتمرررررررررررررررذي"    ن.حسررررررررررررررر وقرررررررررررررررال البررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررا :

 1883.] 

 - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -ني  قال: أذن رسول هللا وعن يعلى بن مُ  -1054
فوجدت  ،همهوأجري له س ،فال مست أجريا  يكفيي ،ابلغوو وأان شيص كبري ليس ل خادم

  ،يئا  ْهمان وما يبلغ سهمي ؟ فسم ل شفلما دان الرحي  أات  ف ال: ما أدري ما السل  ،رجال  
ن أجري أردت أ ،فلما حضرت غنيم ه ،فسميت له ثالث  داننري ،كان السهم أو مل يكن

فذكرت له  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فجئت النيب  ،فذكرت الداننري ،له سهمه
. «مَسَّىه هذه يف الدنيا واآلخرة إال دَّننريه اليت تما مجد يف غزو »أمر  ف ال: 

 روا  أبو داود. وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.2/104[ 2527كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.
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ذا مسعتم إ»قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن أيب أسيد أن النيب  -1055
فأَّن  ،ريبوترون منه منكم ق ،شاركموتلني له مشعاركم ومب ،احلديث عين تعرفه قلوبكم

وترون منه  ،إذا مسعتم احلديث عين تنكره قلوبكم وتنفر مشعاركم ومبشاركم، ،موالكم به
. «فأَّن مبعدكم منه ،منكم بعيد

  وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. ،روا  أمحد
"ال ررررر ي  " كمرررررا يف   علرررررى شررررررط مسرررررلم. ،ن سرررررعد: إسرررررناد  حسرررررنوقرررررال البررررريص احلبرررررا  بعرررررد عررررروو  إىل ابررررر

 732 ]2/369.]

 

 -وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -أنه ذبح قب  النيب  ،عن أيب بردة بن نيار -1056
 ي  ،ذع جدي عناق عنأن يعيد قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فأمر  النيب 

مر  أن فأ ،إال جذع . ويف رواي  ف ال: إ  ال أجد «اذحبها»أحب إل من مسن ني قال: 
يذبح. 

 على شرط البيخني.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  النسائي
[.3/183[ 4409كما يف "ص يح النسائي"    البيص احلبا : ص يح اإلسناد. وقال

 

قال:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن أيب ب رة الغفاري أن رسول هللا  -1057
. «فمن انطلق معي فإن سلموا عليكم فرولوا: وعليكم ، يهودإين راكب إىل»
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 ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،نا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يحوقررررررال شرررررريخ ،النسررررررائي يف "عمرررررر  اليرررررروم والليلرررررر " روا  اإلمررررررام
 وأخرجه اإلمام أمحد. 

[.1275 كما يف "اإلرواء"    ص يح.وقال البيص احلبا  : 

ي لي و و يسري إىل مسجد الطور ل ،عن أيب ب رة الغفاري قال: ل يت أاب  ريرة -1058
: ف لت: ف ال: ومل ؟ قال ،قال: ف لت: لو أدرك ك قب  أن حرحت  ما ارحتلت. قال ،فيه

حال إال إىل ال تشد الر »ي ول:  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -إ  سعت رسول هللا 
.«ثالثة مساجد: املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي

 وأخرجه أبو يعلى بن و .   ،د. وقال شيخنا:  ذا حديث حسنروا  اإلمام أمح
[.773 حتت رقم  [3/230كما يف "اإلرواء"    .وقال البيص احلبا  على سند امحد: سند  حسن

 

 : كان الناسويف رواي قال: كان الناس إذا نولوا منوال .  عن أيب ثعلب  اخلبي  -1059
 ،احودي منوال  حفرقوا يف البعاب و -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - إذا نول رسول هللا
الشعاب  هذه إن تفرقكم يف»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال رسول هللا 
 ،بع  منوال  إالب انضم بعضهم إىل ذلك . فلم ينولوا بعد «م من الشيطانذلك واألودية إمنا 

 عمهم. حىت ي ال: لو بسط عليهم ثواب  ل
 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،روا  أبو داود

[.2[ ج 2628وقال احلبا : ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"  

  مبا أخرب  ،عن مسلم بن مبكم قال: سعت اخلبي قال: قلت اي رسول هللا -1060
 يفب  وصوب–صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -حي  ل وحيرم عليب؟ قال: ف عد النيب 

 ،النفس الَب: ما سكنت إليه»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب  ف ال ،رالنظ
وإن مفتاك  ،ومل يطمئن إليه الرلب ،واإلمث: ما مل تسكن إليه النفس ،واطمأن إليه الرلب

 .«ال تررب احلمار األهلي وال ذا َّنب من السباع»وقال:  «املفتون
والنهرررررررري عررررررررن كرررررررر  ذي انب مررررررررن السرررررررربا  يف  ،صرررررررر يحوقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث  ،روا  اإلمررررررررام أمحررررررررد
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وكرررررذا النهررررري عرررررن حلررررروم احلمرررررر اح ليررررر  يف ال ررررر يح مرررررن  ،ال ررررر يح مرررررن حرررررديث أيب إدريرررررس اخلررررروال  عرررررن أيب ثعلبررررر 
  كما يف "حتف  احشراف".  ،حديث أيب إدريس اخلوال  عن أيب ثعلب 

 [.1735ص يح. كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"   وقال البيص احلبا :

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  عن أيب ثعلب   -1061
وصن   ،وصن  يطري يف اَلوا  ،اجلن على ثالثة مصنا : صن  كالب وحيات»ي ول: 

 .«حيلون ويظعنون
 روا  ابن حبان كما يف "اإلحسان" وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 

[: روا  الط ررررررررررراوي وأبرررررررررررو البررررررررررريص بسرررررررررررند 4148بررررررررررركاة"  وقرررررررررررال البررررررررررريص احلبرررررررررررا : يف حعلي ررررررررررره علرررررررررررى "امل
 ص يح.

 

عن ابن حمريز قال: قلت: حيب مجع  رج  من ال  اب : حدثنا حديثا  سع  ه  -1062
حغدينا  ،ا  أحدثكم حديثا جيد ،قال: نعم -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -من رسول هللا 
ف ال: اي  ،ومعنا أبو عبيدة بن اجلرا -وسلم صلى هللا عليه وعلى آله  -مع رسول هللا 

 قوم يكونون من بعدكم ،نعم»رسول هللا أحد خري منا؟ أسلمنا معك وجا دان معك؟ قال: 
 .«يؤمنون ي ومل يروين

 وأخرجه الدارمي.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  أمحد
قررررررال البرررررريص احلبررررررا :  سررررررنادين  ،رميبعررررررد قررررررول اخلطيررررررب ال ربيرررررروي روا  أمحررررررد والرررررردا وقررررررال البرررررريص احلبررررررا 

 [.3/1771[ ج 6291كما يف حت يق "املبكاة"    ،وواف ه الذ يب ،وآلخر ص  ه احلاكم ،أحدمها ص يح

 

عن أيب جهيم أن رجلني اخ لفا يف آي  من ال رآن ف ال  ذا: حل ي ها من رسول  -1063
صلى هللا  -خر: حل ي ها من رسول هللا . وقال اآل-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

الررآن »ف ال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -. فسأال النيب -عليه وعلى آله وسلم 
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 .«يررم على سبعة محر  فال متاروا يف الررآن فإن املرا  يف الررآن كفر
   .بن و  وروي احلديث عن عمرو بن العا   ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

 [.4/151[ 4320كما يف "ص يح اجلامع"   احلبا  يف حديث أيب جهم: ص يح. قال البيصو 

 

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -جاء ورسول هللا  أنه عن قيس عن أبيه -1064
 ف ول إىل الظ . ،فأمر به ، طب ف ام يف البمس

و رررررررو مررررررن اححاديررررررث الررررررريت  ،رط البرررررريخنيعلرررررررى شرررررر ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  رررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 ألوم الدارقطي البخاري ومسلم أن  رجا ا. 

 [.3/185[ ج 4822كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح.وقال البيص احلبا : 

 

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن أيب حدرد احسلمي أنه أحى النيب  -1065
نتم تغرفون من لو ك»قال: مائيت در م. ف ال:  «مهرهتا؟مكم »يس ف يه يف مهر امرأة ف ال: 

 .«بطحان ما زدُت
 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  اإلمام أمحد

 [.5175كما يف "ص يح اجلامع"   ص يح. وقال البيص احلبا : 

 

قال: -م لى آله وسلصلى هللا عليه وع -أيب أسيد أن النيب  وعن أيب محيد  -1066
رون منه منكم وت ،وتلني له مشعاركم ومبشاركم ،إذا مسعتم احلديث عين تعرفه قلوبكم»

وترون  ،مشعاركم وتنفر منه ،وإذا مسعتم احلديث عين تنكره قلوبكم ،فأَّن موالكم به ،قريب
 .«منهم كفأَّن مبعد  ،منه منكم بعيد
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فررررررري النظرررررررر يف رجرررررررال السرررررررند وسرررررررالم  نو رررررررو ال ي ،حسرررررررن وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد
املرررررنت مرررررن العلررررر  والبرررررذوذ لألدلررررر  احخررررررى ولررررريس لل ررررروفي  فيررررره حجررررر  أهنرررررم ي ررررر  ون مرررررا شررررراءوا ابلرررررذوق بررررر  ال برررررد 

واحلرررررديث أخرجررررره البررررروار كمرررررا يف "كبرررررف احسررررر ار" بررررره وقرررررال بعرررررد ال  ،مرررررن الرجرررررو  إىل قواعرررررد امل رررررطلح. وهللا أعلرررررم
و رررررو علرررررى  ،ن  رررررذا. وقرررررال البررررريص احلبرررررا  بعرررررد عررررروو  البرررررن سرررررعد: إسرررررناد  حسرررررننعلمررررره يرررررروى مرررررن وجررررره أحسرررررن مررررر

 [.732كما يف "ال  ي  "  .-رضي هللا عنهما  –شرط مسلم. وذكر  عن أيب محيد أو أيب أسيد 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،عن أيب محيد الساعدي  -1067
 . «سر ملا كتب له منهاممجلوا يف طلب الدنيا فإن كاًل مي»قال:  –

 ررررررذا حررررررديث  روا  احلرررررراكم وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح علررررررى شرررررررط البرررررريخني ومل  رجررررررا . وقررررررال شرررررريخنا:
 . 263حسن على شرط مسلم. كما يف "ال در" صر

وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا  بعرررررررد أن ذكرررررررر قرررررررول احلررررررراكم: إمنرررررررا  رررررررو علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم. كمرررررررا يف "ال ررررررر ي  " 
 898.]                   

 

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه سع رسول هللا  عن أيب خراش  -1068
 .«من هجر مخاه سنة فهو كسفك دمه»ي ول: 

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.4915كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا : 

 

ال  على بعث رج-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ن النيب عن أيب رافع أ -1069
ىت آيت النيب حقال: ف ال حيب رافع: اص بي فإنك ح يب منها.  ،ال دق  من بي خمووم

 ،روم من منفسهمموىل ال»ف ال:  ،فأسأله. فأات  فسأله -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
 .«وإَّنِّ ال حتل لنا الصدقة

                                         
  و حدرد بن أيب حدرد.  (1)
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وقرررررررال:  ،وأخرجررررررره الرتمرررررررذي ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،صررررررر يح قرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديثو  ،روا  أبرررررررو داود
 حسن ص يح. وأخرجه النسائي. 

 [.1/459[ ج 1650أيب داود" ص يح كما يف "  ص يح. وقال البيص احلبا : 

على آله وسلم صلى هللا عليه و  -عن أيب رافع قال: بعث ي قري  إىل رسول هللا  -1070
سالم ف لت: أُل ي يف قليب اإل-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فلما رأيت رسول هللا -

ه وعلى آله صلى هللا علي -إ  وهللا ال أرجع إليهم أبدا . ف ال رسول هللا  ،اي رسول هللا
الذي  كفإن كان يف نفس ،ولكن ارجع ،وال محبس الَُبُد ،مين ال مخيس ابلعهد»: -وسلم 

-آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -حيت النيب قال: فذ بت مث أ «اآلن فارجع يف نفسك
 قال بكري وأخرب  انفع أن أاب رافع كان قبطيا. ،فأسلمتُ 

ال ي رررررررلح. وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث فررررررروقرررررررال:  رررررررذا كررررررران يف ذلرررررررك الومررررررران فأمرررررررا اليررررررروم  ،روا  أبرررررررو داود
 وقد وث ه النسائي.  ،إال علي بن احلسن ،رجاله رجال ال  يح ،ص يح

[.2/173[ ج 2758كما يف "ص يح أيب داود"   .ص يحلبا : وقال البيص اح

لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -عن عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه عن النيب  -1071
 أيتيه األمر من ممري ِما ممرت به مو هنيت ،ال ملفني محدكم متكئًا على مريكته»قال: -

 .«: ال ندري ما وجدَّن يف كتاب هللا اتبعناهلعنه فيرو 
وقرررررررال:  ،وأخرجررررررره الرتمرررررررذي ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أبرررررررو داود
 حسن. وابن ماجه. 

 [.3/118[ 4605كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا : 

 

 ال ،بريك  شيص أيب إن ،هللا رسول اي قال: أنه عامر بي من عن أيب رزين رج ٌ  -1072
 .«واعتمر ،احجج عن مبيك»قال:  ؟ معا   الظعن وال ،العمرة وال ،احلج  طيعيس

وقررررررررال:  ،وأخرجرررررررره الرتمررررررررذي ،علررررررررى شرررررررررط مسررررررررلم ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أبررررررررو داود
 واحلاكم.  ،وابن ماجه ،حسن ص يح. والنسائي

 [.1/509[ ج 1810كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا : 
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له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -عن أيب رمث  قال: انطل ت مع أيب حنو النيب  -1073
قال: إي  «ابنك هذا ؟»قال حيب: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - رسول هللامث إن -

 عليه وعلى صلى هللا -قال: اشهد به. قال: ف بسم رسول هللا  «حرَّاً ؟»ورب الكعب . قال: 
مما إنه ال »مث قال:  ،ومن حلف أيب علي  ،ضاحكا  من ثبت شبهي يف أيب-ه وسلم آل

َواَل ﴿ : -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وقرأ رسول هللا  «جيين عليك وال جتين عليه
 .(1) ﴾َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُمْخَرى

لرررررروم ححاديررررررث الرررررريت أو ررررررو مررررررن ا ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  أبررررررو داود
  وأخرجه النسائي. ، رجا ا الدارقطي البخاري ومسلما  أن

وخترجيررررررررررررررره يف  ،[3/85[ ج 4495كمرررررررررررررررا يف "صررررررررررررررر يح أيب داود"   صررررررررررررررر يح.وقرررررررررررررررال البررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررا : 
  [.8/332[ ج 2303"اإلرواء" 

 لى هللا صرررر -عن أيب رمث  قال: انطل ت مع أيب حنو رسررررول هللا اإلمام أمحد:  وأخرجه
فلما رأي ه قال ل أيب:    حدري من  ذا ؟ قلت: ال. ف ال ل أيب: -وعلى آله وسرررلم  عليه

وكنت أهن  ،. فاقبعررت حني قال ذلك-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - ذا رسول هللا 
ٌر له وفرة . قال فإذا ببرر ،شرريئا  ال يبرربه الناس-صررلى هللا عليه وعلى آله وسررلم  -رسررول هللا 

مث  ،ليه أيبعفسررررررررررررلم  ،عليه ثوابن أخضررررررررررررران ،وهبا ردٌ  من حناء ،ذو وفرةٌ  عفان يف حديثه:
ف ال:  ،مث نظر إىل مث  السررلع  بني ك فيه –مث ذكر مث  ما ح دم  – جلسررنا ف دثنا سرراع  

. «طبيبها الذي خلرها ،ال»إ  حطب الرجال أال أعاجلها لك ؟ قال:  ،اي رسول هللا
وأخرررررررج أبررررررو داود ذكررررررر الررررررربدين. والرتمررررررذي  ،لرررررره رجررررررال ال رررررر يحرجا ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث

طبيبه         ا ال         ذي  ،ب         ل من         ت رج         ل رفي         ق ،هللا الطبي         ب» ويف روايررررررررر  حيب داود: ،والنسرررررررررائي
  .«خلرها

                                         
 .[7 الومر[ 18 فاطر[ 15 اإلسراء[ 164 احنعام   (1)
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و رررررررررررررررررررو خمررررررررررررررررررررج يف  ،[4207كمرررررررررررررررررررا يف "صررررررررررررررررررر يح أيب داود"   صررررررررررررررررررر يح. وقرررررررررررررررررررال البررررررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررررررا : 
  على شرط مسلم. ،سند  ص يح وقال:  ،[1537"ال  ي  " 

 

بعد ما علمُت من السن  كان  ،  قال: محلي أ لي على اجلفاءعن أيب سرحي -1074
لُن ا جرياننا  ،أ   البيت يض ون ابلباة والباحني  .(1)واآلن يُرب خّ 

و ررررررو مررررررن اححاديررررررث الرررررريت  ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  ابرررررن ماجرررررره
ومسرررررلما  أن  رجا رررررا. قلرررررت: واجلفررررراء  رررررو البعرررررد عرررررن مواصرررررل  اح ررررر  والررررررب هبرررررم ويف النهايررررر   ألررررروم الررررردارقطي البخررررراري

 واجلفاء غلظ الطبع. 
 [.3/87[ 2564كما يف "ص يح ابن ماجه"   ص يح اإلسناد.وقال البيص احلبا : 

 

 احبص ،الورقي سعيد أيب مع خرجت قال: حلبس بن ميسرة بن عن يونس -1075
 أبو فأشار :يونس قال الض ااي. شراء إىل -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

 كأنه   ذا. ل رتاش ل: ف ال ،جسمه يف امل ضع وال ابملرحفع ليس ،أْدغم كب   إىل سعيد
 .-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  بكب  شبهه

 ث ات. ورجاله  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن ماجه
و رررررررررو خمررررررررررج يف  ،[3/83[ ج 2552كمرررررررررا يف "صررررررررر يح ابرررررررررن ماجررررررررره"   وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا : صررررررررر يح.

 [.3/202[ 1204"ال  ي  " 

 

قال: قال -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن أيب سلمى راعي رسول هللا  -1076
                                         

يف ال عليق على ابن ماجه: يبخلنا أي ينسبوان إىل البخ  والبح إن اك فينا الواحدة وابالثن ني.   (1)
 ا ر شيخنا.
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امليزان: ال  ا مثرلهن يفم مخس بخ ،بخ»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
 .«ر  فيحتسبهوالولد الصاحل يتوَف للم ،وهللا مكَب ،واحلمد هلل ،وسبحان هللا ،إله إال هللا

وأمحرررررد  ،وأخرجررررره ابرررررن سرررررعد ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  ابرررررن أيب عاصرررررم يف ك ررررراب "السرررررن "
  .«والولد الصاحل يتوَف فيحتسبه والده»وزاد: 

 [.781كما يف حت ي ه على "السن "   رجاله كلهم ث ات. ،إسناد  ص يح  : وقال البيص احلبا

 

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كنت أخدم النيب  عن أيب السمح  -1077
فُأيت حبسن  ،قال: فأولّ يه قفاي فأسرت  به «َوِلين قفاك»فكان إذا أراد أن يغ س  قال:  ،-

ل من بول يغس»فجئت أغسله ف ال:  ،فبال على صدر  –عنهما رضي هللا  –أو حسني 
 . وقال احلسن: احبوال كلها سواء.«ويرش من بول الغالم ،اجلارية

وقرررررول احلسرررررن احبررررروال كلهرررررا سرررررواء لررررريس ب ررررر يح حن  ،حسرررررن وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو داود
 وبول اجلاري .  قد فرق بني بول الغالم-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 

 [.1/111[ ج 376كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا : 

 

-سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -عن أيب شريح الكعيب قال: قال رسول هللا  -1078
د ل له بعفمن قُتِ  ،وإين عاقله ،مال إنكم اي معشر خزاعة قتلتم هذا الرتيل من هذيل»: 

 .«مو يرتلوا ،مراليت هذه قتيٌل فأهله بني خريتني: من أيخذوا العرل
 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

  [.3/88[ 4504كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا : 
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عل ه يف ه ف لت: قد جعن أيب طليق قال: طلبت مي أم طليق مجال  حتج علي -1079
لو  ،دَقتْ ص»ف ال:  ،-صلى عليه وعلى آله وسلم  –سبي  هللا. فسألُت رسول هللا 

 . «وإن عمرة يف رمضان تعد حجة ،معطيَتها كان يف سبيل هللا
وبررررررع فريح رررررري إىل وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن مررررررن أجرررررر  حممررررررد بررررررن فضرررررري  لكنرررررره قررررررد ح ،روا  البرررررروار
  ال    واحلمد هلل.

 ه الدواليب يف "الك:" عن أيب طليق حدثهم أن امرأحه أم طليق أح ه ف الت له: وأخرج
فسررررأل ه أن  ،حضررررر احلج اي أاب طليق. وكان له مج  وانق  حيج على الناق  ويغوو على اجلم 

سبي   قال: أمل حعلمي أ  حبس ه يف سبي  هللا. قالت: إن احلج يف ،يعطيها اجلم  حتج عليه
ك هللا. قال: ما أريد أن أعطيك. قالت: فأعطي انق ك وحج أنت على فأعطنيه يرمح ،هللا

اجلم . قال: ال أوثرك هبا على نفسرررررررررررررري. قالت: فأعطي من نف  ك. قال: ما عندي فظ  
ومررا أنول لكم. قررالررت: إنررك لو أعطي ي أخلفررك هللا. قررال:  ،مررا أخرج برره ،عي وعن عيررال

فأقرأ  مي  ،-صررلى عليه وعلى آله وسررلم  – فلما أبيت عليها. قالت: فإذا أحيت رسررول هللا
 –لم صررررلى عليه وعلى آله وسرررر –السررررالم وأخرب  ابلذي قلُت لك. قال: فأحيت رسررررول هللا 
و معطيَتها ل ،ص     دقت مم طليق»فأقرأحه منها السرررررررالم وأخربحه ابلذي قالت أم طليق. قال: 

هنا حسرررررررألك اي . قال: وإ«ولو معطيَتها من نفرتك مخلفكها هللا ،اجلمل كان يف س      بيل هللا
. «عمرة يف رمضان»رسول هللا ما يعدل؟ قال: 

 وأخرجه الطربا  يف "الكبري". 
 يا  والبغرررررو كمرررررا قرررررال احلرررررافظ يف "اإلصررررراب " وعررررروا  البرررررن أيب شررررريب  أيضررررر  ،وقرررررال البررررريص احلبرررررا : إسرررررناد  جيرررررد

 [.7/192[ ج 3069كما يف "ال  ي  "    وابن السكن وابن مند .
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 –م صلى هللا عليه وعلى آله وسل –عن أيب نضر  أن رجال  من أص اب النيب  -1080
ا يبكيك؟ أمل ف الوا له: م ،دخ  عليه أص ابه يعودونه و و يبكي ،ي ال له: أبو عبد هللا
ىت مث مقره ح ،خذ من شاربك»: -صلى عليه وعلى آله وسلم  –ي   لك رسول هللا 

إن »ي ول:  –صلى عليه وعلى آله وسلم  –سعت رسول هللا  يقال: بلى ولك «تلراين
ذه َلذه وقال هذه َلذه وه ،ومخرى ابليد األخرى ،قبض بيمنه قبضة –عز وجل  -هللا 

 ال بض ني أان.      يف أيفال أدري  «وال مابيل
  وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح. ،أمحد  اإلمام ارو 
 [.1/78[ ج 50كما يف "ال  ي  "    قال البيص احلبا : إسناد  ص يح.و 

 

صلى عليه  –قال: بينا حنن عند رسول هللا  عن أيب عبد الرمحن اجلهي  -1081
ن مذِحجيان»فلمبا رآمها قال:  ،ْكبانا طلع ر  إذا  –وعلى آله وسلم  فإذا  ، آحيا حىت «ِكْنِدايَّ

سول قال: اي ر  ،قال: فلما أخذ بيد  ،ليبايعه قال: فدان إليه أحدمها ،من مذحج رجاالٌ 
فمسح  قال: «طُوىب له» ماذا له؟ قال: ،أرأيت من رآك فآمن بك وصدقك واحببعك ،هللا

أرأيت من  ،قال: اي رسول هللا ،مث أقب  اآلخر حىت أخذ بيد  ليبيعه ،على يد  فان رف
قال فمسح  .«همث طوىب ل ،همث طوىب ل ،طُوىَب له»آمن بك وصدقك واحبعك ومل يراك؟ قال: 

يد  فان رف. 

 حسن. وقال شيخنا:  ذا حديث  ،ام أمحدروا  اإلم
 [.1241[ حتت رقم  3/246"ال  ي  "  ج  كما يف  ل البيص احلبا : يف إسناد  جيد.وقا
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إذا »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب عوة  -1082
 .«لعبد من لموت أبرض جعل له إليها حاجة قضى هللا

وقرررررال شررررريخنا:  واسررررره يسرررررار برررررن عبرررررد. ،وأبرررررو عررررروة لررررره صررررر ب  ،:  رررررذا حرررررديث صررررر يحوقرررررال ،روا  الرتمرررررذي
 و و من اححاديث اليت ألوم الدارقطي البخاري ومسلما  أن  رجا .  ، و على شرط البيخني

 [.748كما يف "ص يح اجلامع"    .ص يح وقال البيص احلبا :

 

قال: قال  ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن أيب عسيب موىل رسول هللا  -1083
ابحلمى  –م عليه السال –ماين جَبيل »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
ومرسلت الطاعون إىل الشام فالطاعون شهادة  ،فأمسكت احلمى ابملدينة ،والطاعون

 .«ورجس على الكافرين ،َلمألميت ورمحة 
 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،روا  اإلمام أمحد

 [.761كما يف "ال  ي  "    وقال احلبا : إسناد  ص يح.

 

صلى هللا  -قال: سألت رسول هللا  ن أبيه ععن أيب نوف  بن أيب ع رب  -1084
 ، زد ف لت: اي رسول هللا «لشهرصم يوماً من ا»ف ال:  ،ال ومعن عليه وعلى آله وسلم 

ول هللا ف لت: اي رس «يومني من كل شهر ،زدين ،ترول: اي رسول هللا زدين»قال:  ،زد 
صلى  - فسكت رسول هللا «زدين مجدين قوايً  ،زدين»زد  إ  أجد  قواي . ف ال:  ،زد 

.«ن كل شهرمصم ثالثة مايم »قال:  ،د حىت هننت أنه لري -هللا عليه وعلى آله وسلم 
 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح على شرط مسلم.  ،روا  النسائي



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

386 

 [. 2432[ 2/171كما يف "ص يح النسائي"  ج   وقال البيص احلبا : ص يح.

 

 

 -عن عبد الرمحن بن أيب عمرة احن اري حدثي أيب قال: كنا مع رسول هللا  -1085
ل فأصاب الناس خمم ٌ  فأس أذن الناس رسو  ،ةيف غوا-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

فلما  ،هللا به انبع  ههور م وقالو: يبلغيف حنر -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
 أن أيذن   مّ  قد-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رأى عمر بن اخلطاب أن رسول هللا 

 (1)ال  جْ ل ينا ال وم غدا  ر  ر م قال: اي رسول هللا كيف بنا إذا حنن هلم يف حنر بع  هه
ا ابلربك  اي أزواد م فنجمعها مث حدعو هللا فيهاولكن إن رأيت اي رسول هللا أن حدعو لنا بب 

 -يب سيبلغنا بدعوحك أو قال: سيبارك لنا يف دعوحك فدعا الن –حبارك وحعاىل  –فإن هللا 
 ،ثي  من الطعاميئون ابحلفجع  الناس جي ،اي أزو اد مابب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

ليه صلى هللا ع -فجمعها رسول هللا  ،وكان أعال م من جاء ب ا  من متر ،ذلك وفوق 
فأمر م أن  ،مث قام فدعا ما شاء هللا أن يدعو مث دعا اجلي  أبوعي هم ،-وعلى آله وسلم 

 عليه صلى هللا -فض ك رسول هللا  ،وب ي مثله ،حي ثوا فما ب ي يف اجلي  وعاٌء إال ملؤ 
ل هللا ال ومين رسو  ،مشهد من ال إله إال هللا»ف ال:  ،حىت بدت نواجذ -وعلى آله وسلم 

.«يلرى هللا عبد مؤمن ِبما إال حجبت عنه النار يوم الريامة
وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح رجالررررررررره ث رررررررررات. وأخرجررررررررره النسرررررررررائي يف "اليررررررررروم  ،روا  إلمرررررررررام أمحرررررررررد

  والليل ".
[ وخرجررررررره يف 221: صررررررر يح لغرررررررري . كمرررررررا يف حعلي ررررررره علرررررررى "صررررررر يح ابرررررررن حبررررررران"  وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا 

 وواف ه الذ يب و و كما قاال. [ وقال بعد قول احلاكم ص يح اإلسناد.3221"ال  ي  " حتت رقم  

                                         
 الليل " للنسائييف املسند جياعا  أرجاال ، وال واب ما أثب نا  كما يف "عم  اليوم و  (1)

 [ا ر. شيخنا.607 صر
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صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: كنا مع رسول هللا  عن أيب عياش الورقي  -1086
ركون: ل د ف ال املب ،ف لينا الظهر ،وعلى املبركني خالد بن الوليد ،بعسفان-وسلم 

 لو كنا محلنا عليهم و م يف ال الة. فنولت آي  ال  ر بني ،ل د أصبنا غفل  ،أصبنا غرة
-لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -فلما حضرت الع ر قام رسول هللا  ،الظهر والع ر

لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -لف رسول هللا ف ف خ ،مس  ب  ال بل  واملبركون أمامه
لى صلى هللا عليه وع -فركع رسول هللا  ،ال ف صٌف أخر ذلك وصف بعد  ،صف-

 ،وهنموقام اآلخرون حيرس ،مث سجد فسجد ال ف الذي يلونه ،وركعوا مجيعا  -آله وسلم 
 خر ال فأتمث  ،سجد ا آلخرون الذين كانوا خلفهم ،فلما صلى  ؤالء السجد حني وقاموا

كع رسول مث ر   ،وح دم ال ف احخري إىل م ام ال ف احول ،يليه إىل م ام اآلخرين الذي
 ،ذي يليهمث سجد وسجد ال ف ال ،ركعوا مجيعا  و  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

وال ف -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فلما جلس رسول هللا  ،وقام اآلخرون حيرسوهنم
سفان وصال ا ف ال ا بع ،فسلم عليهم مجيعا   ،مث جلسوا مجيعا   ،يه سجد اآلخرونالذي يل

 يوم بي سليم. 
 على شرط البيخني. ،حديث ص يحوقال شيخنا:  ذا  ،روا  أبو داود والنسائي

 [ ويف غري .1548"ص يح النسائي"  وقال احلبا : ص يح. كما يف 

 

: كنا بواسط ال  ب عند عبد احعلى بن عبد هللا بن وعن كلثوم بن جرب قال -1087
فأىب أن  ،فُأيت  انء مفض  ،عامر قال: فإذا عند  رج  ي ال له أبو غادي  اس س ى ماء

ال ترجعوا »فذكر  ذا احلديث: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وذكر النيب  ،يبرب
ج  فإذا ر  «اب بعضيضرب بعضكم رق»شك ابن أيب عدي  «بعدي كفارًا مو ضالالً 
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به أان  إذا ،فنيفلما كان يوم ص ،يف ك يب  ف لت: وهللا لئن أمكني هللا منك ،يسب فالان  
فإذا  و عمار بن  ،وعليه در  قال: ففطنت إىل الفرج  يف جرابن الدر  فطعن ه ف  ل ه

يكر  أن يبرب يف إانء مفض  وقد ق   عمار بن  ،ايسر. قال: قلت: وأي يد كف ا 
 ايسر.

وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح رجالررررررره  ،روا  عبرررررررد هللا برررررررن أمحرررررررد يف "زائرررررررد املسرررررررند" وأخرجررررررره أمحرررررررد
 رجال ال  يح. 

ون ررررررر  عرررررررن  ،[2008[حتررررررت رقرررررررم 20-5/19كمرررررررا يف "ال ررررررر ي  "  ج   .وقررررررال احلبرررررررا : إسرررررررناد  صرررررر يح
بينهمررررررا -لررررررى آلرررررره وسررررررلم صررررررلى هللا عليرررررره وع -أبررررررن أيب حررررررامت أنرررررره قررررررال: لرررررريس مررررررن رواحرررررره أيب الغاديرررررر  عررررررن رسررررررول هللا 

حنرررره  ،وقررررول شرررريخنا أرجررررح. فرررراهلل أعلررررم. وواف رررره علررررى ذلررررك ،عمرررررو بررررن العررررا . وعررررد  مررررن خترررراليط احلسررررن بررررن دينررررار
 جاء من غري طريق احلسن بن دينار.

 

قال: اي رسول هللا حدثي بعم  أس  يم عليه وأعمله. قال  عن أيب فاطم   -1088
 . «اعليك ابَلجرة فإنه ال مثل َل»:- عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -له رسول هللا 

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  النسائي
و رررررررررررو يف "ال ررررررررررر ي  "  ،[3/124[ ج 4178كمرررررررررررا يف "صررررررررررر يح النسرررررررررررائي"    وقرررررررررررال احلبرررررررررررا : حسرررررررررررن.

 1937.] 

 

ك   م نْ  أ ْطر ْقي   عن أيب كبب  احمناري أنه أات  ف ال:  عن أيب عامر اهلوز  -1089 فر ر س 
َق فَ َعرَّْت َلُه َمْن َمْطرَ »ي ول: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فإ  سعت رسول هللا 

َل عليه يف سبيل هللا  ،اْلَفَرسُ  .«كان له كأجر سبعني فرساً محُِ
 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  اإلمام أمحد

كمررررررررررا يف   رجالررررررررره كلهررررررررررم ث ررررررررررات مرررررررررن رجررررررررررال ال هررررررررررذيب. ،وقرررررررررال احلبررررررررررا :  ررررررررررذا إسرررررررررناد شررررررررررامي صرررررررررر يح
   [ وعوا  إىل ابن حبان وأمحد وغريمها.2898"ال  ي  "  
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قال: دخلت على معاوي  ف ال: ما أنعمنا بك أاب فالن. و ي   عن أيب مرمي  -1090
هللا عليه صلى  -سعُت رسول هللا  ،ف لت: حديثا  سع ه أخربك به ،كلم  ح وهلا العرب
 شيئًا من ممر املسلمني فاحتجب –عز وجل  –من واله هللا »ي ول: -وعلى آله وسلم 

ال  على قال: فجع  رج «دون حاجتهم وخلتهم وفررهم احتجب هللا دون حاجته وفرره
 حوائج الناس.

ومل  ،وقررررررد أخرجرررررره الرتمررررررذي ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 سق لفظه. ي

 [.629و و يف "ال  ي  "  ،[2948كما يف "ص يح أيب داود"   .وقال البيص احلبا : ص يح

 

 صلى -قال: ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول هللا  عن أيب  ريرة  -1091
وليني من وكان يطي  اح ،ف لينا وراء ذلك اإلنسان ،من فالن-هللا عليه وعلى آله وسلم 

وي رأ يف  ،ف  وي رأ يف املغرب ب  ار امل ،و فف يف الع ر ،و فف يف احخريني ،ظهرال
 وي رأ يف ال بح بسورحني طويل ني. ،العباء ابلبمس وض ا ا وأشبا ها

وي ررررررأ يف العبررررراء بوسرررررط . ويف روايررررر  لررررره مبثلررررره لكرررررن فيررررره: حسرررررن وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  النسرررررائي
 رجاله رجال ال  يح.  ،حسن روا  أمحد وقال شيخنا:  ذا حديث ،املف   والوي رأ يف ال بح بط ،املف  

 [.982 ،981كما يف "ص يح النسائي"    ص يح. وقال البيص احلبا :

: –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  وعن أيب  ريرة  -1092
ن عاد الرابعة فإ ،مث إن سكر فاجلدوه ،مث إن سكر فاجلدوه ،إذا سكر فاجلدوه»

.«فاقتلوه
يعررررري  ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن ،روا  أبرررررو داود والنسرررررائي وابرررررن ماجررررر  وأمحرررررد

 . و و منسوخ يف ال    بدلي  ق   النعيمان يف ال  يح ،سند أمحد
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[ وقرررررررررررال يف "صررررررررررر يح أيب 3/515[ ج5678وقرررررررررررال احلبرررررررررررا : صررررررررررر يح. كمرررررررررررا يف "صررررررررررر يح النسرررررررررررائي"  
 مثله.  وزاد عن معاوي   ،[: حسن ص يح4484داود"  

ي رأ  ذ   عن أيب يونس سليم بن جرب موىل أيب  ريرة قال: سعت أاب  ريرة  -1093
يعًا َبِصرياً ﴿إىل قوله:  ﴾ِإنَّ اَّلَِّ أيَُْمرُُكْم َمن تُؤدُّوْا اأَلَماََّنِت ِإىَل َمْهِلَها﴿اآلي :  )  ﴾مسَِ
امه على يضع إهب-هللا عليه وعلى آله وسلم صلى  -( قال: رأيت رسول هللا  58النساء:

يه وعلى آله وسلم صلى هللا عل -قال أبو  ريرة رأيت رسول هللا  ،أذنه واليت حليها على عينه
يعي أن هلل  ،ي رؤ ا ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال امل رئ: يعي أن هللا سيع ب ري-

 سعا  وب را . 
 اجلهمي . وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح على شرط مسلم. وقال:  ذا رد على  ،روا  أبو داود

 [.3/156[ ج4728كما يف "ص يح أيب داود"    البيص احلبا : ص يح اإلسناد.وقال 

ا توطن م»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن أيب  ريرة  -1094
ب بغائبهم إذا لغائكما يتبشبش مهل ا  ،إال تبشبش هللا له ،رجل املساجد للصالة والذكر

 .«قدم عليهم
وقرررررال: علرررررى  ،وأخرجررررره أمحرررررد واحلررررراكم ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث علرررررى شررررررط البررررريخني ،روا  ابرررررن ماجررررر 

 شرط البيخني ومل  رجا . 
[ ويف "صرررررررررر يح 1/246[ ج 807كمررررررررررا يف "صرررررررررر يح ابررررررررررن ماجرررررررررره"    .وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا : صرررررررررر يح

 الرتغيب والرت يب". 
 يسررررار أنه سع أاب  ريرة ي ول: ال ي وضررررأ احٌد في سررررن  وأخرجه أمحد عن سررررعيد بن

كما يتبشبش   ،هإال تبشبش هللا ب» ،فيه ال يريد إال ال الة ،وضوئه ويسبغه مث أييت املسجد
 .ا ر .«مهل الغائب بطلعته

: –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1095
 فصلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف ،و معطان اإلبلإن مل جتدوا إال مرابض الغنم »

 .«مرابض اإلبل
وأخرجررررره  ،وأخرجررررره أمحرررررد ،علرررررى شررررررط البررررريخني ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح ،أخرجررررره ابرررررن ماجررررره
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 .ص يح على شرط البخاري وقال شيخنا: ،الرتمذي بن و 
 .[1/236[ ج629كما يف "ص يح ابن ماج "    .ص يح وقال البيص احلبا : 

 ف أك  ك-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1096
 فمضم  وغس  يديه وصلى. ،شاة

 على شرط مسلم.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  ابن ماجه
 [.1/158[ ج 405كما يف "ص يح ابن ماجه"    .وقال البيص احلبا : ص يح

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1097
 .«يهار علإن سكتت فهو إذهنا وإن مبت فال جو ف ،ُتستأمر اليتيمة يف نفسها»

وروا   وأخرجرررررررره الرتمرررررررررذي وقررررررررال: حررررررررديث حسرررررررررن. ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  رررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن ،روا  أبررررررررو داود
 والنسائي وأبو يعلى.  ،أمحد

 [.1/586[ ج 2093 ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"  وقال البيص احلبا :

ه صلى هللا عليه وعلى آل -قال: ق   رج  على عهد النيب  عن أيب  ريرة  -1098
إىل ول امل  ول  فدفعه-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -إىل النيب  ذلك فرفع  ،-وسلم 

عليه وعلى  صلى هللا -ما أردت ق له. قال: ف ال رسول هللا  ،ف ال ال اح : اي رسول هللا
قال  ،بيله. قال فخلى س«مث قتلته دخلت النار ،مما إنه إن كان صادقاً »للول: - آله وسلم

 وكان مك وفا  بنسعه فخرج جير نسع ه فسمي ذا النسع . 
وأخرجررررررره الرتمرررررررذي وقرررررررال:  ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  أبرررررررو داود

  ذا حديث حسن ص يح. وأخرجه النسائي وابن ماجه. 
 [.4736كما يف "ص يح النسائي"    البيص احلبا : ص يح اإلسناد. الوق

عيت انم عن رك-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  عن أيب  ريرة  -1099
 الفجر ف ضامها بعد ما طلعت البمس.

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  ابن ماجه
 [.1/341[ ج 955كما يف "ص يح ابن ماجه"    لبيص احلبا : ص يح.وقال ا

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: رأيت رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1100
 حام  احلسني بن علي على عاح ه ولعابه يسي  عليه.
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 رجاله رجال ال  يح إال شيص ابن ماجه.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  ابن ماجه
 [.1/203[ ج 542"  كما يف "ص يح ابن ماجه  ل البيص احلبا : ص يح.وقا

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1101
رحم  ،فإن مبت نضح يف وجهها املا  ،رحم هللا رجاًل قام من الليل فصلى وميرظ امرمته»

 .«فإن مىب نضحت يف وجهه املا  ،هللا امرمة قامت من الليل فصلت وميرظت زوجها
 وأخرجه النسائي وابن ماجه. ،قال شيخنا:  ذا حديث حسنو  ،روا  أبو داود

 [.1/358[ ج1308"ص يح أيب داود"   احلبا : حسن ص يح. كما يف البيص وقال

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1102
 . «ليايل سار إىل بيت املردس ،إن الشمس مل حتبس على بشر إال ليوشع»

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح رجاله رجال ال  يح.  ،ا  اإلمام أمحدرو 
ولررررره عنررررره أربرررررع طررررررق. مث  جليررررر   رررررا حفظررررره لنرررررا أبرررررو  ريررررررة  صررررر يح  رررررذا حرررررديث وقرررررال البررررريص احلبرررررا :

 [.202كما يف "ال  ي  "    ،ذكر خترجيه

حيب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن أيب  ريرة قال: كان رسول هللا  -1103
 ويكر  الطرية. ،ل احلسنالفأ

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  اإلمام أمحد
 [.4861كما يف "ص يح اجلامع"    .وقال البيص احلبا : ص يح

صلى هللا عليه وعلى  -قال: دخ  أعرايب على رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1104
ذتك مم ملدم مخهل »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال له رسول هللا -آله وسلم 
 قال: ما وجدت  ذا قط. «حرُّ يكون بني اجللد واللحم»قال: وما أم ملدم؟ قال:  «قط؟
عرق يضرب على »قال: وما  ذا ال دا ؟ قال:  «فهل مخذك هذا الصداع قط؟» وقال:

من محب من ينظر إىل رجل »قال: ما وجدت  ذا قط. فلما وىل قال:  «اإلنسان يف رمسه
 .«ينظر إىل هذافل ،من مهل النار

وأخرجرررررره  نرررررراد يف "الو ررررررد" والبخررررررراري يف "احدب  ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن ،أمحررررررد اإلمررررررامروا  
  .قلت: وأخرجه ابن حباناملفرد". 

 [.2905  "ابن حبان"ص يح ال عليق على وقال البيص احلبا : حسن ص يح. كما يف 
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ري خ»قال: -وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -عن النيب  عن أيب  ريرة  -1105
 .«الكسب كسب يد العامل إذا نصح

وقرررررال شرررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسررررررن رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح إال حممررررررد برررررن عمرررررا ر و ررررررو  ،روا  اإلمرررررام أمحرررررد
 حسن احلديث. 

 [.771كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"    وقال البيص احلبا : حسن.

: -ه وعلى آله وسلم صلى هللا علي -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1106
 . «يويوشك من متر املرمة ابلنعل فترول: إن هذا نعل قرش ،مسرع قبائل العرب فنا ً قريش»

وأخرجررررره أبرررررو يعلرررررى والبررررروار   ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،روا  اإلمرررررام أمحرررررد
 كما يف "كبف احس ار". 

 [.738كما يف "ال  ي  "    م.رط مسلص يح على شوقال البيص احلبا : إسناد  

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1107
مدين ومَّن حي ،يرول: إن عبدي املؤمن عندي ِبنزلة كل خري –عز وجل  -إن هللا »ي ول: 

 .«منزع نفسه من بني جنبيه
  يح. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح رجاله رجال ال  ،روا  اإلمام أمحد

 [.4/174[  ج 1632  ،وحسن البيص احلبا  إسناد  يف "ال  ي  " حبعا  للهيثمي

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1108
 .«مبشر عمار ترتلك الفئة الباغية»:

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  الرتمذي
 [.710كما يف "ال  ي  "    شرط مسلم. ص يح على إسناد  وقال البيص احلبا :

يوم -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - النيبقال: خطبنا  عن أيب  ريرة  -1109
فلما ان رف  ،فاعر  عنه ،فذكر سورة ف ال أبو ذر ُحيب: مىت نولت  ذ  السورة ،اجلمع 

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: مالك من صالحك إال ما لغوت. فسأل النيب 
 .«صدق»ف ال: 

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  البوار
[ حتررررررررت رقررررررررم 3/80وقررررررررال: إسررررررررناد  حسررررررررن. كمررررررررا يف "اإلرواء"  ج  ،وعرررررررروا  البرررررررريص احلبررررررررا  إىل الطيالسرررررررري
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 619.] 

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: دخ  رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1110
لرد مويت » : عبد هللا بن قيس. ف ال: ف ي «من هذا؟»ف ال:  ،املسجد فسمع قراءة رج 
 .«هذا من مزامري آل داود

وروا  أمحررررررد بسررررررند آخررررررر  ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن هبررررررذا اإلسررررررناد ،روا  أبررررررو عبررررررد هللا بررررررن ماجرررررره
 . وابن حبان ،وأخرجه البوار ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح رجاله رجال ال  يح
 [.1/399[  ج 1110"ص يح ابن ماجه"  وقال البيص احلبا : حسن ص يح. كما يف 

رجل ال»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  عن أيب  ريرة  -1111
 .«فلينظر محدكم من خيالل ،على دين خليله
 وأخرجه الرتمذي قال:  ذا حديث حسن غريب.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أبو داود

 [.3/187[  ج 4833 يح أيب داود"  وقال البيص احلبا :حسن. كما يف "ص

ل ك»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن أيب  ريرة  -1112
 . «فهي كاليد اجلذما  ،خطبة ليس فيها تشهد
وروا  الرتمرررررررررذي وقرررررررررال:  رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررن  ،وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررن ،أخرجررررررررره أبرررررررررو داود
 وأمحد.  ،غريب. وأخرجه ابن أيب شيب 

 [.3/189[ ج 4841كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. يص احلبا :وقال الب

هللا  صلى -ف ال رسول هللا  ،أن رجال  كان يدعوا  صبعيه عن أيب  ريرة  -1113
 .«َمحَّد ،َمحَّد»: -عليه وعلى آله وسلم 

ومعررررررر:  رررررررذا احلرررررررديث إذا أشرررررررار الرجررررررر  أبصررررررربعيه يف  ،وقرررررررال:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن غريرررررررب ،روا  الرتمرررررررذي
وأمحررررررد وعنررررررد  انرررررره مررررررر بسررررررعد و ررررررو يرررررردعو  ،ء عنررررررد البررررررهادة فررررررال يبررررررري إال أبصرررررربع واحرررررردة. وأخرجرررررره النسرررررائيالررررردعا
 . وأخرجه أبو يعلى ،ال ال  يحاخل. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح رجاله رج000

 [.1/407[ ج 1271كما يف "ص يح النسائي"    .وقال البيص احلبا : ص يح
   عن أيب  ريرة  و أب ررررررر رجال يدع-هللا عليه وعلى آله وسررررررلم  صررررررلى -أن النيب

 .«نيإبحدامها ابليم» صبعه مجيعا  فنها  وقال: 
 وأخرجه ابن أيب شيب  والطربا  يف "الدعاء".  ،وقال شيخنا: ص يح لغري  ،روا  أبو يعلى
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ال » قال:-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1114
 . «تفالت وهنَّ  ولكن ليخرجن ،مساجد هللامتنعوا إما  هللا 

 وأخرجه ابن أيب شيب .  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أبو داود
 [.565كما يف "ص يح أيب داود"    البيص احلبا : حسن ص يح. وقال

ون  ُسلمي من أ   املدين  رج  صدق قال: معن  الل بن أسام  أن أاب مي -1115
ها ف الت: وقد طل ها زوج ،جاءحه امرأة فارسي  معها ابن هلا ،بينما أان جالس مع أيب  ريرة

: اس هما زوجي يريد أن يذ ب اببي. ف ال أبو  ريرة -له ابلفارسي   ْ ن  ط  ر  و   -اي أاب  ريرة 
فجاء زوجها ف ال: من حياقي يف ولدي؟ قال أبو  ريرة: اللهم  ،ذلك عليه. ورطن هلا ب
ه صلى هللا عليه وعلى آل -مرأة جاءت إىل رسول هللا ا إ  إال سعت ،إ  ال أقول  ذا

وقد  ،إن زوجي يريد أن يذ ب اببي ،وأان قاعد عند  ف الت: اي رسول هللا ،–وسلم 
-ى آله وسلم صلى هللا عليه وعل -ف ال رسول هللا  ،وقد نفعي ،س ا  من بئر أيب عنب 

 عليه وعلى صلى هللا -النيب  ف ال زوجها: من حياقي يف ولدي؟ ف ال «استهما عليه»: 
 به.  فانطل ت ،فأخذ يد أمه «هذا مبوك وهذي ممك فخذ بيد ميهما شئت»: -آله وسلم 

وقرررررررال شررررررريخنا:  ررررررررذا حرررررررديث صررررررر يح رجالررررررره رجررررررررال ال ررررررر يح إال أاب ميمونررررررر  وقرررررررد وث رررررررره  ،روا  أبرررررررو داود
خرررررري غالمرررررا   –ه وعلرررررى آلررررره وسرررررلم صرررررلى هللا عليررررر -وأخرجررررره الرتمرررررذي بلفرررررظ: أن النررررريب  ،وأخرجررررره النسرررررائي ،النسرررررائي

 بني أبيه وأمه. 
 [.2/32[ ج 2277كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1116
 .«ليس منا من خبب امرمة على زوجها مو عبد على سيده»

 .  ذا حديث ص يح رجاله رجال ال  يحوقال شيخنا:  ،روا  أبو داود
 [.2/5[ ج 2175كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

أ كان إذا رفب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  عن أيب  ريرة  -1117
  .«خريومجع بينكما يف  ،وابرك وعليكابرك هللا لك »اإلنسان إذا حووج قال: 

وأخرجررررررررررره الرتمررررررررررررذي وقرررررررررررال: حررررررررررررديث حسررررررررررررن  ،قررررررررررررال شررررررررررريخنا:  ررررررررررررذا حرررررررررررديث حسررررررررررررنو  ،روا  أبرررررررررررو داود
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 ص يح.وابن ماجه وأمحد. 
 [.2130كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1118
ىل العرش بوب السما  حىت تفضي إإال فتحت له م ،ما قال عبد ال إله إال هللا قط خملصاً »

 . «ما اجتنبت الكبائر
 روا  الرتمذي وقال: حديث حسن غريب من  ذا الوجه. 

 [.5524كما يف "ص يح اجلامع"    وقال البيص احلبا : حسن.

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1119
ورغم من  امرئ دخل عليه رمضان مث  ،يلرغم من  رجل ذكرت عنده فلم يصل ع»

 .«ورغم ان  رجل مدرك عنده مبواه الكَب فلم يدخاله اجلنة ،انسلخ قبل من يغفر له
  ويف لفظ له: ويف لفظ: أو أحدمها. وقال: حديث حسن غريب من  ذا الوجه. روا  الرتمذي

 [.6كما يف "اإلرواء"   ص يح. وقال البيص احلبا :
 آله  صررررررررررررلى هللا عليه وعلى -ند آخر عن أيب  ريرة أن النيب وأخرجه ابن حبان بسرررررررررررر

 قي : اي رسررول هللا إنك حني صررعدت املنرب «آمني ،آمني ،آمني»صررعد املنرب ف ال: -وسررلم 
إن جَبيل ماين فرال: من مدرك شهر رمضان ومل يغفر »ف ال:  «آمني ،آمني ،آمني»قلت: 

مو محدمها  (1)مني. ومن مدرك مبويه قل آمني. فرلت: آ ،له فدخل النار فأبعده هللا
عنده فلم  مني. ومن ذكرتقل آمني فرلت: آ ،فلم يَبمها فمات فدخل النار فأبعده هللا

 شررررررريخنا: . وقال«قل آمني. فرلت: آمني. ،فمات فدخل النار فأبعده هللا يص     لي عليك
 واحلرررديرررث يرح ي إىل ،وأخرجررره البخررراري يف "احدب املفرد" بن و  ، رررذا حرررديرررث حسررررررررررررررن

ال  يح لغري  وهللا أعلم. ا ر. 

 [.904وقال البيص احلبا : حسن ص يح. كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"  

 -لنيب فأمرمها ا ،أنه ذكر رجلني اّدعيا داب  ومل يكن هلما بين  عن أيب  ريرة  -1120
                                         

 [.ا ر شيخنا.4/1978أخرج مسلم منه ما ي علق ابحبوين  ج (1)
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أن يس هما على اليمني. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

  ذا حديث ص يح وقد أخرجه أبو داود.  شيخنا: وقال ،روا  اإلمام أمحد
 [. 2/400[ ج 3618كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1121
 . «ومن مبغض األنصار مبغضه هللا ،من محب األنصار محبه هللا»

 وأخرجه البوار.  ،نا:  ذا حديث حسنوقال شيخ ،روا  أمحد
 [.2/723[ ج 991كما يف "ال  ي  " حتت رقم    .وقال البيص احلبا : إسناد  حسن

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1122
 .«ذلك ومقلهم من جيوز  ،معمار مميت ما بني الستني إىل السبعني»

حرررررديث حسرررررن غريرررررب. وقرررررال شررررريخنا: وأخرجررررره ابرررررن ماجررررره وأبرررررو يعلرررررى وروا  الرتمرررررذي روا  الرتمرررررذي وقرررررال: 
وقررررال شرررريخنا: و ررررو  ،. وأخرجرررره أبررررو يعلررررى«عم    ر مم    يت م    ن س    تني س    نة إىل س    بعني»بسررررند آخررررر بلفررررظ: 

 واحلمد هلل.  ،مع السند احول يرح ي إىل ال   
 [.2/397[ ج 757كما يف "ال  ي  "    .وقال البيص احلبا : ص يح لغري 

و كنت ل»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن أيب  ريرة  -1123
 . «آمراً محد من يسجد ألحد ألمرت املرمة من تسجد لزوجها

 حسن غريب.  روا  الرتمذي وقال:
صررررررلى هللا عليرررررره وعلررررررى  -وورد مررررررن حررررررديث مجاعرررررر  مررررررن أصرررررر اب النرررررريب  ،صرررررر يحوقررررررال البرررررريص احلبررررررا : 

ل وقرررررررا ،ا  الرتمرررررررذي وابرررررررن ماجررررررره وابرررررررن حبرررررررانو  ريررررررررة و أنرررررررس. وقرررررررال: حرررررررديث أيب  ريررررررررة رو مرررررررنهم أبررررررر-آلررررررره وسرررررررلم 
 [.7[  ج 1998. ا ر. من "اإلرواء"  الرتمذي: حسن غريب. و و كما قاال

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1124
ومن  ،خباالً  وبطانة ال أتلوه ،ابملعرو  بطانة أتمره ،ما من نيب وال وايل إال وله بطانتان»

 . «وهو مع اليت تغلب عليه منهما ،فرد وقي ،وقي شرمها
وأخرجرررررررره الرتمررررررررذي يف آخررررررررر حررررررررديث طويرررررررر   ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح ،روا  اإلمررررررررام أمحررررررررد

إن هللا مل يبع      ث نبي      اً وال خليف      ة إال ول      ه بطانت      ان: بطان      ة أتم      ره ابملع      رو  »ولفظرررررره: 
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. «وم    ن ي    وق بطان    ة الس    و  فر    د وق    ي ،وبطان    ة ال أتل    وه خب    االً  ،ملنك    روتنه    اه ع    ن ا

 وقال الرتمذي:  ذا حديث حسن ص يح غريب. وأخرجه النسائي. 
 [.4212وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح النسائي"  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1125
سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  - قالوا: الذي ال ولد له. قال «ب فيكم؟ما تعدون الرقو »
. «ال بل الذي ال فرط له»: -

 . حسنوقال شيخنا:  ذا حديث  ،وأبو بكر بن أيب شيب  ،روا  اإلمام أبو يعلى
 [.3406[ حتت رقم  7/1200كما يف "ال  ي  "  ج   .وقال البيص احلبا : إسناد  ص يح

: –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا   عن أيب  ريرة -1126
ي خلفا  وسيكون بعد ،ويفعلون ما يؤمرون ،سيكون بعدي خلفا  يعملون ِبا يعلمون»

ك يده ومن ممس ،فمن منكر عليهم برئ ،ويفعلون ما ال يؤمرون ،يعملون ِبا ال يعلمون
. «ولكن من رضي وابع ،سلم

رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح إال أاب بكرررررر برررررن زجنويررررره و رررررو  ،ا:  رررررذا حرررررديث صررررر يحوقرررررال شررررريخن ،روا  أبرررررو يعلرررررى
 وقال أبو حامت صدوق كما يف "هتذيب ال هذيب".  ،حممد بن عبد امللك وقد وث ه النسائي

غرررررري أيب بكرررررر  رررررذا واسررررره حممرررررد برررررن عبرررررد  ،وقرررررال البررررريص احلبرررررا : إسرررررناد  صررررر يح رجالررررره رجرررررال البررررريخني
[ ج 3007وذكرررررررررر لل رررررررررديث شررررررررروا د كمرررررررررا يف "ال ررررررررر ي  "   و ث ررررررررر  احفاقرررررررررا.زجنويررررررررره البغررررررررردادي و ررررررررر امللرررررررررك برررررررررن

7/14 .] 

من » قال:-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1127
 . «مظله هللا يف عرشه يوم الريامة ،مو وضع له ،منظر معسراً 

أخرجررررره الرتمرررررذي وقرررررال: و  ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،روا  اإلمرررررام أمحرررررد
 . وقال شيخنا: على شرط مسلم ،حسن ص يح

 . . و و معوو إىل الرتمذيكما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"  .وقال البيص احلبا : ص يح

َبي من»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  عن أيب  ريرة  -1128
 . «هذا على ترعة من ترع اجلنة

 ال شيخنا: احلديث رجاله رجال ال  يح. وق ،روا  اإلمام أمحد
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وأحرررررد إسرررررنادي أمحرررررد صررررر يح علرررررى  ،وإسرررررناد  حسرررررن ،وقرررررال البررررريص احلبرررررا  بعرررررد عررررروو  حمحرررررد وابرررررن سرررررعد
[ ج 2363كمرررررررا يف "ال ررررررر ي  "    ،وذكرررررررر لررررررره طري رررررررا  آخرررررررر وقرررررررال صررررررر يح علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،شررررررررط البررررررريخني

 وفيه الرتع  الباب.  ،[ وذكر له شوا د5/479

ن على كا  ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  رة عن أيب  ري -1129
ل رسول هللا ف ا ،حراء  و وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطل   والوبري ف  ركت ال خرة

.وأن «هيدمو ش ،مو صديق ،اهدم فما عليك إال نيب»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
 ،م الرجل عمرنع ،نعم الرجل مبو بكر»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

بن قيس  نعم الرجل اثبت ،نعم الرجل مسيد بن حضري ،نعم الرجل مبو عبيدة بن اجلراح
.«نعم الرجل معاذ بن عمرو ابن اجلموح ،نعم الرجل معاذ بن جبل ،بن مشاس

جرررررر  أبررررررو بكررررررر إىل نعررررررم الر »وأخرررررررج الرتمررررررذي منرررررره  ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد

إىل  00.وقررررررررال:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن. وأخرجرررررررره البخرررررررراري يف "احدب املفرررررررررد". قلررررررررت: حررررررررديث أيب  ريرررررررررة: «آخررررررررر 

  .وقد روا  الرتمذي كله[. 2417وزاد وسعد بن أيب وقا .  ،قوله أو شهيد روا  مسلم
[ يف مناقررررررررررررب عثمرررررررررررران ويف 3/514كما يف "صرررررررررررر يح الرتمررررررررررررذي"  ج.وقررررررررررررال البرررررررررررريص احلبررررررررررررا : صرررررررررررر يح

 مناقب معاذ.

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1130
 حتلفوا ابهلل إال ومنتم وال ،وال حتلفوا إال ابهلل ،ال حتلفوا ِبابئكم وال أبمهاتكم وال ابألنداد»

 .«صادقون
 وأبو يعلى.  وأخرجه النسائي ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح على شرط البيخني ،روا  أبو داود

 [.2/313[ ج3248كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: جاء رج  إىل النيب  عن أيب  ريرة  -1131
ف ال رج  عندي كذا وكذا. قال: فما ب ي يف اجمللس رج  إال ح دق عليه  ،ف ث عليه-

ر اً ت خيمن اس»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -مبا ق  أو كثر. ف ال رسول هللا 
ومن  ،ئاً مجورهم شي نومن مجور من است به وال ينرص م ،فاسُت به كان له مجره كامالً 

وال ينرص من  ، به فعليه وزره كاماًل ومن موزار الذي است بهفاسُت  ،است سنة سيئة
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 . «موزارهم شيئاً 
وأخرجررررررره أمحرررررررد و رررررررو بسرررررررند  ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،ث حسرررررررنوقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حررررررردي ،روا  ابرررررررن ماجررررررره

 اإلمام أمحد على شرط البيخني. 
 [.1/87 [ ج170كما يف "ص يح ابن ماجه"    .وقال البيص احلبا : ص يح

 ،عن خثيم  ابن سربة قال: أحيت املدين  فسألت هللا أن ييسر ل جليسا  صاحلا   -1132
سا  صاحلا  لت هللا أن ييسر ل جليف لت له: إ  سأ ،فيسر ل أاب  ريرة فجلست إليه

. جئت ال مس اخلري وأطلبه ،فوف ت ل. ف ال: من أين أنت؟ قلت: من أ   الكوف 
 صاحب طهور رسول هللا ،وابن مسعود ،ف ال: أليس فيكم سعد بن مالك؟  اب الدعوة

صلى هللا  -وحذيف  صاحب سر رسول هللا  ،ونعليه-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
وسلمان  ،وعمار الذي أجار  هللا من البيطان على لسان نبيه ،-يه وعلى آله وسلم عل

 . الفرقانص اب الك ابني؟. قال ق ادة: والك اابن اإل جني  و 
وخيثمرررررر   رررررررو برررررررن عبررررررد الررررررررمحن برررررررن أيب سرررررررربة  ،  الرتمررررررذي وقرررررررال:  رررررررذا حررررررديث حسرررررررن غريرررررررب صررررررر يحارو 

 إلسناد ومل  رجا . وقال الذ يب: احلديث ص يح. وقال: ص يح ا نسب إىل جد . احلديث أخرجه احلاكم
 [.3/552[ ج 3811كما يف "ص يح الرتمذي"    .ص يح وقال البيص احلبا :

رف ان -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1133
 ،: نعمرج ٌ  ف ال «هل قرم معي محد منكم آنفًا؟»من صالت  جهر فيها ابل راءة ف ال: 

الناس عن ال راءة مع  (1) قال: فان هى «إين مقول مايل مَّنزع الررآن»اي رسول هللا قال: 
لى هللا عليه وعلى ص -فيما جهر فيه النيب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
يه وعلى صلى هللا عل -من رسول هللا  ذلك حني سعوا  ،ابل راءة من ال لوات-آله وسلم 
 . -آله وسلم 

وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حرررررررديث صرررررر يح رجالرررررره رجررررررال ال ررررررر يح إال عمررررررارة بررررررن أكيمرررررر  وقرررررررد  ،روا  أبررررررو داود
كمررررررا يف "هتررررررذيب ال هررررررذيب" وأخرجرررررره الرتمررررررذي وقررررررال: حررررررديث حسررررررن مث قررررررال الرتمررررررذي ولرررررريس يف   ،وث ررررره ابررررررن معررررررني

ى هللا عليررررره صرررررل - رررررو الرررررذي روى عرررررن النررررريب  ، رررررذا مرررررا يررررردخ  علرررررى مرررررن رأى ال رررررراءة خلرررررف اإلمرررررام حن أبرررررو  ريررررررة

                                         
 قوله فان هى الناس... اخل من كالم الو ري كما يف السنن وجامع الرتمذي.  (1)
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م    ن »أنرررره قررررال: -صررررلى هللا عليرررره وعلررررى آلرررره وسررررلم  -وروى أبررررو  ريرررررة عررررن النرررريب  ، ررررذا احلررررديث-وعلررررى آلرررره وسررررلم 
ف ررررال لرررره حامرررر  احلرررررديث إ   «ص    لى ص    الة مل ير    رم فيه    ا أبم الر    رآن فه     ي خ    داج غ    ري مت    ام

ن أيب  ريررررررة قرررررال: أمرررررر  رسرررررول أكرررررون أحيررررراان  وراء اإلمرررررام. قرررررال: إقرررررراء هبرررررا يف نفسرررررك. وروى أبرررررو عثمررررران النهررررردي عررررر
أن أاندي: أن ال صررررررررالة إال ب ررررررررراءة فاحترررررررر  الك رررررررراب. وأخرجرررررررره النسررررررررائي -صررررررررلى هللا عليرررررررره وعلررررررررى آلرررررررره وسررررررررلم  -هللا 

 وابن ماجه. 
 [.918[ و"ص يح النسائي"  826كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

صوم ال»قال: -وعلى آله وسلم  صلى هللا عليه -أن النيب  عن أيب  ريرة  -1134
 . «يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون

وفسرررررررر بعررررررر  أ ررررررر  العلرررررررم  رررررررذا احلرررررررديث ف رررررررال: إمنرررررررا  ،وقرررررررال:  رررررررذا حرررررررديث غريرررررررب حسرررررررن ،روا  الرتمررررررذي
 مع:  ذا ال وم والفطر مع اجلماع  وعظم الناس. 

 [.1/375[ ج 697كما يف "ص يح الرتمذي"    .وقال البيص احلبا : ص يح

وكان -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رجال  أحى النيب  عن أيب  ريرة  -1135
حىت  ،وأعطيت منه ما حرا  ،إ  رج  ُحبب إىل اجلمال ،رجال  مجيال  ف ال: اي رسول هللا
؟ لكذ أفمن الكرب  ،أما قال: ببسع نع  –ببرك نع   -ما أحب أن يفوقي أحد إما قال

 . «الكَب بطر احلق وغمط الناس ال ولكن»قال: 
وأخرجرررررره البخرررررراري يف "احدب  ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح علررررررى شرررررررط البرررررريخني ،روا  أبررررررو داود

 املفرد". 
 [.2/518[ ج 4092كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح اإلسناد

- ه وسلمصلى هللا عليه وعلى آل -قال: لعن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1136
 . «املرمة واملرمة تلبس لبسة الرجل ةالرجل يلبس لبس»

 روا  أبو داود: وقال شيخنا:  ذا حديث حسن على شرط مسلم. 
 [.2[ ج 4098كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: سعت رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1137
تهد يف واآلخر جم ،فكان محدمها يذنب ،جالن يف بين إسرائيل متواخينيكان ر »ي ول: 
ه يوماً على فوجد ،فيرول: مقصر ،. فكان ال يزال اجملتهد يري اآلخر على الذنبةالعباد
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 ،ذنب فرال له: مقصر فرال: خلين وري مبُِعثَت علي رقيبًا. فرال: وهللا ال يغفر هللا لك
ذا اجملتهد: فرال َل ،مرواحهما فاجتمعا عند رب العاملني مو ال يدخلك هللا اجلنة. فربض

مكنت ي عاملًا مو كنت على ما يف يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل اجلنة 
لم بكلم  . قال أبو  ريرة: والذي نفسي بيد  ل ك«برمحيت. وقال لآلخر: اذهبوا به إىل النار

 أوب ت دنيا  و آخرحه. 
 وأخرجه أمحد.  ،يخنا:  ذا حديث حسنوقال ش ،روا  أبو داود

 [.3/201[ ج 4901كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1138
 .«إذا لبستم وإذا توضأُت فابد وا أبلمانكم»

وأخرجررررره ابرررررن ماجررررره بررررره ولررررريس  ،شررررررط البخررررراريوقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث صررررر يح علرررررى  ،روا  أبرررررو داود
 . -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وأخرجه الرتمذي من فع  رسول هللا  «إذا لبستم»فيه 

 [.2/529[ ج 4141كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1139
 . «ايم مىن مايم مكل وشربم»

 وأخرجه أبو يعلى.  ،وقال شيخنا: حديث حسن ،روا  ابن ماجه
[ و رررررررو يف "ال ررررررر ي  " 1406كمرررررررا يف "صررررررر يح ابرررررررن ماجررررررره"    .وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : حسرررررررن صررررررر يح

 1282.] 

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: جاء رج  إىل رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1140
لى هللا عليه ص -أسي ضرب فرأي ه ي د د . ف ال رسول هللا ف ال: إ  رأيت ر -وسلم 

 .«يعمد الشيطان إىل محدكم فيتهول له مث يغدوا وخيَب الناس»: -وعلى آله وسلم 
وأخرجرررررررره النسررررررررائي يف  ،علررررررررى شرررررررررط البرررررررريخني ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح ،روا  ابررررررررن ماجرررررررره
 "عم  اليوم والليل " وأمحد. 

[ وقررررررررررررال يف 3/278[ ج 3173كمرررررررررررا يف "صررررررررررر يح ابرررررررررررن ماجررررررررررره"    .يحوقرررررررررررال البررررررررررريص احلبرررررررررررا : صررررررررررر 
 [.2453"ال  ي  ": ص يح رجاله ث ات رجال البيخني  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1141
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فمن هجر مخاه فوق ثالث فمات دخل  ،ال حيل ملسلم من يهجر مخاه فوق ثالث»
 . «النار

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح على شرط البيخني.  ،دروا  أبو داو 
 [.3/204[ ج 4914كما يف "ص يح أيب داود"   .وقال البيص احلبا : ص يح

 ،«النمين ف»قال:  عليه وعلى آله وسلم هللا صلى النيب أن ،عن أيب  ريرة  -1142
بدرا قالوا  د شهدمليس ق»وسلم:  عليه هللا صلى النيب ف ال وإنه إنه ف ال منهم رج  فغمو 

أخرجه . «بلى قال فلعل هللا اطلع على مهل بدر فرال اعملوا ما شئتم فرد غفرت لكم
 الدارمي.

   عن أيب  ريرة  فلعل »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا
 . «اطلع هللا على مهل بدر فرال: اعملوا ما شئتم فرد غفرت لكم»ويف رواي   «هللا

وأخرجررررره ابرررررن أيب شررررريب  وأمحرررررد. وقرررررال البررررريص احلبرررررا :  ،وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث حسرررررن ،داودروا  أبرررررو 
 [.3[ ج 4654كما يف "ص يح أيب داود"    .حسن ص يح

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1143
 ،لع الفجرطف لى ال بح حني  «جا كم يعلمكم دينكم –عليه السالم  –هذا جَبيل »

ى املغرب مث صل ،مث صلى الع ر حني رأى الظ  مثله ،وصلى الظهر حني زاغت البمس
مث جاء  ،مث صلى العباء حني ذ ب شفق اللي  ،وح  فطر ال ائم ،حني غربت البمس

الع ر  مث صلى ،مث صلى الظهر حني كان الظ  مثله ،ال بح حني أسفر قليال   الغد ف لى
طر وح  ف ،صلى املغرب بوقت واحد حني غربت البمس مث ،حني كان الظ  مثليه

ك الصالة ما بني صالت»مث قال:  ،مث صلى العباء حني ذ ب ساع  من اللي  ،ال ائم
 . «ممس وصالتك اليوم
 وقال شيخنا: حسن.  ،روا  اإلمام النسائي

 [.501كما يف "ص يح النسائي"    حسن. وقال البيص احلبا :

ن صلى م»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -يب عن الن عن أيب  ريرة  -1144



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

404 

 .«عليه مائة من املسلمني غفر له
 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح على شرط البيخني.  ،روا  ابن ماجه

 [.2/15[  ج 1218كما يف "ص يح ابن ماجه"    .وقال البيص احلبا : ص يح

نازة فأُثي جب-وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -عن أيب  ريرة قال: مر النيب  -1145
بر ف ال: فأُثي عليها شرا  يف مناقب ال ،مث مروا عليه أبخرى «وجبت»عليها خريا  ف ال: 

.«إنكم شهدا  هللا يف األرض ،وجبت»
وأخرجرررررره أمحررررررد وأخرجرررررره أبررررررو داود والنسررررررائي بن ررررررو   ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن ،روا  ابررررررن ماجرررررره

كمرررررررا يف   . رحبررررررر  جيرررررررد.وهللا أعلرررررررم ا رررررررر. وقرررررررال البررررررريص احلبا :صررررررر يحبسرررررررند آخرررررررر فريح ررررررري احلرررررررديث مرررررررن احلسرررررررن إىل
 [.2/16[ ج 1221"ص يح ابن ماجه"  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1146
إال وجبة له  ،ولو على سواك رطب ،ال حيل  عند هذا املنَب عبد وال ممة على لمني آمثة»

.«النار
وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صررررررر يح رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح إال احلسررررررن بررررررن يويررررررد برررررررن  ،ن ماجررررررهروا  ابرررررر

 وروا  اإلمام أمحد.  ،فروخ املل ب ابل وي و و ث  
 [. 2/254[ ج 1898كما يف "ص يح ابن ماجه"    .وقال البيص احلبا : ص يح

ضر ا حُ إذ»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  عن أيب  ريرة  -1147
إىل روح  ،املؤمن متته مالئكة الرمحة حبريرة بيضا  فيرولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك

بعضهم  حىت إنه ليناوله ،فتخرج كأطيب ريح املسك ،ورب غري غضبان ،ورحيان ،هللا
حىت أيتوا به ابب السما  فيرولون: ما مطيب هذه الريح اليت جا تكم من األرض  ،بعضا

ه: ماذا فلهم مشد فرحاً به من محدكم بغائبه يردم عليه فيسألون ،مننيفيأتون به مرواح املؤ 
فعل فالن؟ ماذا فعل فالن؟ فيرولون: دعوه فإنه كان يف غم الدنيا. فإذا قال: مما ماكم؟ 

 متته مالئكة العذاب ِبسح ،قالوا: ذهب به إىل ممه اَلاوية. وإن الكافر: إذا احتظر
أنت فتخرج ك –عز وجل  –إىل عذاب هللا  ،ليكفيرولون: مخرجي ساخطة مسخوطًا ع

أيتوا به مرواح  حىت ،حىت أيتون به ابب األرض فيرولون: ما منت هذه الريح ،ريح جيفة
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 .«الكفار
  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  اإلمام النسائي

 [.2/9[. ج 1832كما يف "ص يح النسائي"    .ص يح وقال البيص احلبا :
 ه وسررررررلم صررررررلى هللا عليه وعلى آل -عن النيب  ،ند ابن ماجه عن أيب  ريرةويف رواي  ع
  ،امليت ختضره املالئكة فإذا كان الرجل صاحلاً قالوا: اخرجي ميتها النفس الطيبة»قال: -

فال  ،نورب غري غضبا ،وابشري بروح ورحيان ،اخرجي محيدة ،كانت يف اجلسد الطيب
ر  ال: من ه  ذا في ،ِب  ا إىل الس           م  ا  فيفتح َل  ا مث يعرج ،حىت خترج ذل  ك يزال ير  ال َل  ا

 ،ادخلي محيدة ،فيرولون: فالن فيرال: مرحبا ابلنفس الطيبة كانت يف اجلس           د الطيب
ى ِبا إىل حىت ينته ذلك فال يزال يرال َلا  ،ورب غري غض       بان ،وابش       ري بروح ورحيان
لنفس ميتها ا يمخرج وإذا كان الرجل الس  و  قال: ،-عز وجل  –الس  ما  اليت فيها هللا 

آخر من و  ،اخرجي ذميمة وابش      ري حبميم وغس      اق ،اجلس      د اخلبيث كانت يف  ،اخلبيثة
فال يفتح َلا  ،مث يعرج ِبا إىل الس  ما  ،حىت خترج ذلك فال يزال يرال َلا  ،ش  كله مزواج

 اجلس             د ك  ان  ت يف  ،فير  ال: ال مرحب  ًا ابلنفس اخلبيث  ة ،فير  ال: من ه  ذا فير  ال: فالن
مث  فريس       ل ِبا من الس       ما  ،فإهنا ال تفتح لك مبواب الس       ما  ،ميمةارجعي ذ ،اخلبيث

 .«تصري إىل الرَب
وأخرجرررررررره النسررررررررائي يف "ال فسررررررررري". وقررررررررال  ،علررررررررى شرررررررررط البرررررررريخني ، ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:
 [.3/386[ ج 3456كما يف "ص يح ابن ماجه"   .البيص احلبا : ص يح

ن امليت إ»قال: -وعلى آله وسلم  صلى هللا عليه -عن النيب  عن أيب  ريرة  -1148
 يرال له: فيم  مث ،و َبه غري فزع وال مشعيصري إىل الرَب فيجلس الرجل الصاحل يف ق

 -فيرال له: ما هذا الرجل؟ يرول: حممد رسول هللا  ،كنت؟ فيرول: كنت يف اإلسالم
: هل جا َّن ابلبينات من عند هللا فصدقناه. فيرال له-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

م رميت هللا؟ فيرول: ما ينبغي ألحد من يرى هللا. فيفرج له فرجه قبل النار فينظر إليها حيط
ر إىل زهرهتا وما مث يفرج له قبل اجلنة فينظ ،فيرال له: انظر إىل ما وقاك هللا ،بعضها بعضاً 
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إن  ،ويرال له: على اليرني كنت وعليه مت وعليه تبعث ،فيرال له: هذا مرعدك ،فيها
 ،يرول ال مدريفيرال له: فيم كنت ف ،ا  هللا. وجيلس الرجل السو  يف قَبه فزعاً مشعوفاً ش

ه قبل اجلنة فيفرج ل ،فيرول: مسعت الناس يرولون قواًل فرلته ،فيرال: ما هذا الرجل
فرج له فرجة قبل مث ي ،فيرال له: انظر إىل ما صرفه هللا عنك ،فينظر إىل زهرهتا وما فيها

وعليه  ،فيرال له: هذا مرعدك على الشك كنت ،إليها حيطم بعضها بعضاً  النار فينظر
 .«إن شا  هللا ،مت وعليه تبعث
 وأبو يعلى.  ،وروا  أمحد ،ص يح على شرط البيخنيوقال شيخنا:  ذا حديث  ،روا  ابن ماجه

 [.3462كما يف "ص يح ابن ماجه"    .وقال البيص احلبا : ص يح

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ال رسول هللا قال: ق عن أيب  ريرة  -1149
مو  ،إحدى وتفرقت النصارى على ،مو ثنتني وسبعني فرقة ،افارقت اليهود على إحدى»

 .«وتفرقت مميت على ثالث وسبعني فرقة  ،ثنتني وسبعني فرقة
وأخرجررررررره الرتمرررررررذي وقرررررررال: حرررررررديث حسرررررررن صررررررر يح.  ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن ،روا  أبرررررررو داود

 ن ماجه. واب
 [.3/115[ ج4596كما يف "ص يح أيب داود    .وقال البيص احلبا : حسن ص يح

 (1) ملرا ا»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن أيب  ريرة  -1150
 .«يف الررآن كفرٌ 

 أخرجه أبوداود وأمحد. 
 [.  3/117[ ج 4603كما يف "ص يح أيب داود"    .حسن ص يح وقال البيص احلبا :

 قال :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1151
 .«ثالث ال لمنعن :املا  والك أ والنار»

إال حممرررررد برررررن عبرررررد هللا برررررن  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ، رررررذا حرررررديث صررررر يح وقرررررال شررررريخنا: ،روا  ابرررررن ماجررررره
 "هتذيب ال هذيب". كما يف   ،يويد امل رئ وقد وث ه النسائي وابن أيب حامت واخلليلي

 [.2/296[ ج 2021كما يف "ص يح ابن ماجه"    .وقال البيص احلبا : ص يح

                                         
 سورة البك وقي  اجملادل .  (1)
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: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1152
وهللا  ،إله إال هللا وال ،واحلمد هلل ،بدمت: سبحان هللا خري الكالم مربع ال تبايل أبيتهنَّ »

.«مكَب
إال  ،رجالرررررره رجرررررال ال رررررر يح ،وقرررررال شرررررريخنا:  رررررذا حررررررديث صررررر يح ،نسرررررائي يف "عمرررررر  اليررررروم والليلرررررر "روا  ال

 ووصفه احلاكم أبنه حمدث مرو.  ،شيص النسائي وقد وث ه
 [.3279كما يف "ص يح اجلامع"    .وقال البيص احلبا : ص يح

ى قض-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1153
فإذا وقعت احلدود فال شفع .  ،ع  فيما مل ي سمابلبف

وأخرجررررررره أبررررررررو داود  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،وقرررررررال شررررررريخنا: احلرررررررديث م  ررررررر  صررررررر يح ،روا  ابرررررررن ماجررررررره
 . «إذا قسمت األرض وحدت فال شفعة فيها»بلفظ: 

 [.3515ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا  قال: قال رسول عن أيب  ريرة  -1154
 ،ومنزل يف النار. فإذا مات فدخل النار ،منزل يف اجلنة ،ما منكم من محد إال له منزالن»

 [.10 املؤمنون:«﴾ُمْولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُونَ ﴿قوله:  ذلك   ،ورث مهل اجلنة منزله
 خني. على شرط البي ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  ابن ماجه

[ ج 2279كمررررررررررا يف "ال رررررررررر ي  "    .علررررررررررى شرررررررررررط البرررررررررريخني صرررررررررر يح وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا : إسررررررررررناد 
5/348.] 

: قال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1155
 . «واملرمة: احلج والعمرة ،والضعي  ،والصغري ،جهاد الكبري»

إال حممررررررد بررررررن عبررررررد هللا بررررررن  ،لرررررره رجررررررال ال رررررر يحرجا ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  النسررررررائي
 من ف ها م ر من أص اب مالك.  ،وقد قال ابن أيب حامت: ك بت عنه و و صدوق ث   ،عبد احلكم

صرررررررر ي   مرررررررن حرررررررديث عائبرررررررر : كمرررررررا يف "صرررررررر يح  «امل        رمة»ولفضررررررر   ،وقرررررررال البررررررريص احلبررررررررا : حسرررررررن

 [.239 /2[ ج2625النسائي"  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول هللا عن أيب  ريرة  -1156
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عوث عن غزو ال تنتهي الب»ويف لفظ:  «يغزوا هذا البيت جيش فيخس  ِبم ابلبيدا »
 .«هذا البيت حىت خيس  جبيش منهم

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.  ،روا  النسائي
كمررررررا يف   ،الناقرررررردغررررررري أيب حررررررامت و ررررررو اإلمررررررام احلررررررافظ  ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : صرررررر يح

 [.2432"ال  ي  "  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1157
فإذا متى محدكم الغائط فال يستربل الربلة وال  ،معملكم ،إمنا مَّن لكم ِبنزلة الوالد»

 . (1)  والر مب  وينهى عن الروث ،. وكان أيمر بثالث  أحجار«وال يستطب بيمينه ،يستدبرها
  برررررررن يوقرررررررد أخررررررررج مسرررررررلم بعضررررررره مرررررررن حرررررررديث سررررررره ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن ،روا  أبرررررررو داود
 وابن ماجه.  ،وأخرجه النسائي ،ال ع ا  عن أيب صاحل به

 [.8كما يف "ص يح أيب داود"    ،وقال البيص احلبا : حسن. وأشار أن مسلما  أخرج بعضه

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1158
.«مكمل املؤمنني إلماَّنً محسنهم خلراً »

 . حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،أمحدروا  
أيب  حكمرررررررررررررا يف "صررررررررررررر ي  حسرررررررررررررن صرررررررررررر يح.وقال البررررررررررررريص احلبررررررررررررا : ،والرتمررررررررررررذي ،قلررررررررررررت: وروا  أبرررررررررررررو داود

 [. 3/141[ ج 4682داود"

: -ه وعلى آله وسلم صلى هللا علي -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1159
وكان َلم  ،ما من قوم يرومون من جملس ال يذكرون هللا فيه إال قاموا عن مثل جيفة محار»
 .«َحْسرة (1)

 على شرط مسلم.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،روا  أبو داود
ا و رررررو كمررررر ،علرررررى شررررررط مسرررررلم. ووف ررررره الرررررذ يب ،وقرررررال احلررررراكم: صررررر يح: وقرررررال البررررريص احلبرررررا : بعرررررد خترجيررررره

                                         
عظام البال، أو الرم  مجع رميم: أي ال الرّ مب : بكسر الراء وحبديد امليم، والرم  والرميم: العظم (1)

 البالي . ا ر من عون املعبود.

 يف نسخ  عليهم.  (1)
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 [ قال: ص يح.4855[ ويف "ص يح أيب داود"  77كما يف "ال  ي  "    ،قاال

حىت  اس س ى-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  عن أيب  ريرة  -1160
 أو ُرؤ ي  بيا  إبطيه. ويف رواي  أُراُ  يف اإلس س اء. ،رأيت

 ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديث  ،روا  ابن ماجه
 [.1/382[ ج 1056كما يف "ص يح ابن ماجه"    : ص يح.وقال البيص احلبا 

 - رب أاب ق ادة: أن رسول هللا   ريرة  عن سعيد بن سعان قال: سعت أاب -1161
ولن يستحل  ،يُ َباَيع لرجل ما بني الركن واملرام»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

فيخربونه  أتيت احلبشةمث  ،البيت إال مهله. فإذا استحلوه فال يسأل عن هلكة العرب
 . «وهم الذين يستخرجون كنزه ،خراابً ال يعمر بعده مبداً 

إال سررررررعيد بررررررن سعرررررران  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد
كمررررررا يف حرمج رررررره   ،مث  ررررررو مرررررر كلم فيرررررره ،ولكنرررررره يسرررررررف يف ال جررررررريح ،وضررررررعفه احزدي ،والرررررردارقطي ،وقررررررد وث رررررره النسررررررائي

ويف م رررررررنف ابرررررررن أيب  ،واحلرررررررديث يف مسرررررررند الطيالسررررررري ،أبرررررررو الفررررررر ح حممرررررررد برررررررن احلسرررررررني احزدين "امليررررررروان" و رررررررو مررررررر
 شيب . 

  .غرررررري سرررررعيد برررررن سعررررران و رررررو ث ررررر  ،رجالررررره ث رررررات رجرررررال البررررريخني ،وقرررررال البررررريص احلبرررررا : إسرررررناد  صررررر يح
 [.579كما يف "ال  ي  "  

-عليه وعلى آله وسلم  صلى هللا -قال: أمران رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1162
 ب غطي  اإلانء وايكاء الس اء واكفاء اإلانء.

 ،وأخرجررررررررره اإلمرررررررررام أمحرررررررررد ،علرررررررررى شررررررررررط مسرررررررررلم ،وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررن ،روا  ابرررررررررن ماجررررررررره
 والدارمي. 

 [. 3/152[ ج 2771كما يف "ص يح ابن ماجه"    .وقال البيص احلبا : ص يح

اي رسول هللا مر  بكلمات أقوهلن  أن أاب بكر ال ديق قال: عن أيب  ريرة  -1163
عامل الغيب  ،قل اللهم فاطر السماوات واألرض»إذا أصب ت وإذا أمسيت؟  قال: 

 ،معوذ بك من شر نفسي ،مشهد من ال اله إال منت ،رب كل شي  ومليكه ،والشهادة
. «قلها إذا مصبحت وإذا ممسيت وإذا مخذت مضجعك»وقال:  ،«وشر الشيطان وشركه

إال عمرررررررو بررررررن عاصررررررم وقررررررد  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،داود روا  أبررررررو
 واحلديث أخرجه الرتمذي وقال: حسن ص يح. وأخرجه امحد والطيالسي.  ،وث ه أمحد
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 [. 3/246[ ج 5067كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

: -هللا عليه وعلى آله وسلم صلى  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1164
. «تنام عيين وال ينام قليب»

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  اإلمام أمحد
 [.696كما يف "ال  ي  "    .وقال: إسناد  جيد ،وعوا  احلبا  البن خومي 

من »: قال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1165
ه بغري ومن استشاره مخوه املسلم فأشار علي ،ل فليتبوم مرعده من النارقال عليَّ ما مل مق
  .«ومن مفىت فتيا بغري تثبت فإن إمثها على من مفتاه ،رشد فرد خانه

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  اإلمام إس اق بن را ويه يف مسند 
[ وحسرررررررن لفظررررررر  29 /1[ ج32كمرررررررا يف "صررررررر يح ابرررررررن ماجررررررره"    .وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : حسرررررررن صررررررر يح

 .[3657يف "ص يح أيب داود"   «من استشار....»

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1166
 -وب ي مثان. قال رسول هللا  ،: مضت ثن ان وعبرونقال: قلنا «كم مضى من الشهر؟»

سبع اطلبوها  وبري ،شرونثنتان وع منه ال بل مضت»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
 . «الشهر: تسع وعشرون». قال ير ْعلى يف حديث : «الليلة

 وأخرجه ابن ماجه.  ،على شرط البيخني ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  اإلمام أمحد
 [.2/62[ ج 1351كما يف "ص يح ابن ماجه"    .وقال البيص احلبا : ص يح

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قال: سعت رسول هللا عن أيب  ريرة  -1167
 . «صوم شهر الصَب وصوم ثالثة مايم من كل شهر صوم الدهر»ي ول: 

 وأخرجه النسائي.  ،رجاله رجال ال  يح ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  اإلمام أمحد
[ 946[ 4/99كمررررررررررا يف "اإلرواء"  ج   ،علررررررررررى شرررررررررررط مسررررررررررلم ،وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا : إسررررررررررناد  صرررررررررر يح

 [.2407ه يف "ص يح النسائي"  وص  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1168
 واب غفرنزع واست فإذا هو ،نكتة سودا  يف قلبه نكتت  ،خطا  خطيئةإذا م لعبدإن ا»
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عز وجل  –ن الذي ذكر هللا االر  وهو  ،علو قلبهتحىت  ،يد فيهاز  عاد وإن ،رل قلبهس
 .«[14 املطففني: ﴾ َبْل رَاَن َعَلى قُ ُلوِِبِم مَّا َكانُوا َيْكِسُبونَ َكالَّ ﴿

 . وابن ماجه ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،الرتمذيروا  
 [.3/364[ ج 3334كما يف "ص يح الرتمذي"    .وقال البيص احلبا : حسن

ال  جأنه رأى ر -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن أيب  ريرة  -1169
ل: ال. قا ،«ميسرك من يشرب معك اَلر؟»قال: مله؟ قال:  ،«قه»يبرب قائما  ف ال له: 

 .«فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان»قال: 
إال أاب زايد مررررررررروىل  ،رجالررررررررره رجرررررررررال ال ررررررررر يح ،وقرررررررررال شررررررررريخنا:  رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح ،روا  اإلمرررررررررام أمحرررررررررد

  .واحلديث أخرجه الدارمي ،املنفع "كما يف "حعجي    ،احلسن ابن على وقد وث ه ابن معني
غرررررري أيب زايد  رررررذا قرررررال ابرررررن معرررررني:  ،رجالررررره ث رررررات رجرررررال البررررريخني ،سرررررند  صررررر يح وقرررررال البررررريص احلبرررررا :

 [.1/286[ ج 175كما يف "ال  ي  "    .ث  . وقال أبو حامت: شيص صاحل احلديث

أن - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -قال: هنى رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1170
 ين ع  الرج  قائما . 
إال علرررررررري ابررررررررن حممررررررررد  ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صررررررر يح ،روا  ابرررررررن ماجرررررررره

 الطنافسي و و ث  . 
 [.3/203[ ج 2931كما يف "ص يح ابن ماجه"    .ص يح وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1171
 من مدخل فلم لمنعين ،متيتك الليلة كنت  فرال: إين –عليه السالم  - ،ماين جَبيل»

 بيت قرام سارٍ وكان يف ال ،إال منه كان يف البيت متثال رجل ،عليك البيت الذي منت فيه
 يرطع فيجعل منه ومر ابلسار ،فمر برمس التمثال يرطع فيصري كهيئة الشجرة ،فيه متاثيل

على آله صلى هللا عليه و  -ففع  رسول هللا  ،«فيخرج ،مر ابلكلبو  ،وسادان توطآن
 ما. حتت نضد هل –عليهما السالم  - ،وإذا الكلب جرو كان لل سن واحلسني ،-وسلم 

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  اإلمام أمحد
كمررررررررا يف "ال ررررررررر ي  "   ،علررررررررى شررررررررررط مسررررررررلم ،وقررررررررال البرررررررريص احلبرررررررران بعرررررررررد خترجيرررررررره: و ررررررررذا سرررررررررند صرررررررر يح

 356 .] 
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  ويف رواي  عن أيب  ريرة   جاء فسررررررررررلم على النيب  –عليه السررررررررررالم  -أن جربي- 
يت ساراً يف إن يف البفرال: ادخل. »فعرف صروحه ف ال: -صرلى هللا عليه وعلى آله وسرلم 
ال ندخل  فإنَّ  ،اؤهوطأفاجعلوها بساطاً مو وسائد ف ،سهماؤ احلائط فيه متاثيل فاقطعوا ر 

 .«بيتاً فيه متاثيل
وروا  الرتمرررررررذي مبثررررررر   ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح ،روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد 

 وأخرجه أبو داود.  ،الرواي  احوىل
 [. 2/534[ ج 4158كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

 :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1172
 . «اً يباهي املالئكة أبهل عرفات يرول: انظروا إىل عبادي شعثاً غَب  –عز وجل  –إن هللا »

 وقال شيخنا:  ذا حديث جسن.  ،روا  اإلمام أمحد
 [. 2/141[ ج 1863كما يف "ص يح اجلامع"    .وقال البيص احلبا : ص يح

-وسلم صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: قام رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1173
 «مإللمان ابهلل واجلهاد يف سبيل هللا من مفضل األعمال عند هللا»فذكر:  ، طب الناس

 ،بر حم سبوأان صا ،أرأيت إن ق لت يف سبي  هللا ،قال: ف ام رج  ف ال: اي رسول هللا
ليه قال: فكيف قلت؟ قال: فرد ع «نعم»كفر هللا عي خطاايي؟ قال:   ،م ب  غري مدبر
م ب  غري  ،أرأيت إن ق لت يف سبي  هللا صابرا  حم سبا   ،: اي رسول هللاال ول أيضا  قال

سارين  –عليه السالم  - ،إال الدين فإن جَبيل ،نعم»كفر هللا خطاايي؟. قال:   ،مدبر
 . «ذلك ب

 رجاله رجال ال  يح.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح ،روا  اإلمام أمحد
  .[2/390[ ج 3155 "ص يح النسائي"  كما يف  .وقال البيص احلبا : حسن ص يح

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: كنت أمبي مع رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1174
ن قال: هكذا إال م ،اي ماب هريرة هلك املكثرون»يف خن  لبع  أ   املدين  ف ال: -وسلم 

 مث ،ا هموقليل م ،وبني يديه ،وعن يساره ،حثى بكفه عن لمينه ،وهكذا ثالث مرات
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اي  ،ىف لت: بل «اي ماب هريرة إال مدلك على كنز من كنوز اجلنة؟»ف ال:  ،«مشى ساعة
 مبى مث ،«وال ملجأ من هللا إال إليه ،قل ال حول وال قوة إال ابهلل»رسول هللا. قال: 

 ،«اس؟وما حق هللا على الن ،اي ماب هريرة هل تدري ما حق الناس على هللا»ف ال:  ،ساع 
 ،فإن حق هللا على الناس من يعبدوه وال يشركوا به شيئاً »له أعلم. قال: قلت: هللا ورسو 
 .«عليه إال يعذِبم فحقٌ  ذلك فإذا فعلوا 

إال كميرررررر  بررررررن زايد وقررررررد  ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد
. وذكرررررررر  ابرررررررن حبررررررران يف و رررررررو ث ررررررر  مرررررررن أصررررررر اب علررررررري ،وقرررررررال ابرررررررن عمرررررررار رافضررررررري ،وث ررررررره ابرررررررن معرررررررني وابرررررررن سرررررررعد

إال »وأخرجررررره النسرررررائي يف "عمررررر  اليررررروم والليلررررر " خم  ررررررا  مرررررن قولررررره:  ،الضرررررعفاء. أ رررررر خم  ررررررا  مرررررن "هترررررذيب ال هرررررذيب"
 . «وال ملجأ من هللا إال إليه»إىل قوله:  «مدلك على كنز من كنوز اجلنة....

أحررررررد إسررررررناديه صرررررر يح.  ج وذكررررررر البرررررريص احلبررررررا  بعضرررررره شررررررا دا  حلررررررديث قبلرررررره يف "ال رررررر ي  " وقررررررال: و 
 [.1766[ حتت رقم:  4/365

قال:  أنه-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1175
 ،وال يضرهم خال  من خالفهم ،ال يزال َلذا األمر مو على هذا األمر عصابة على احلق»

 .«حىت أيتيهم ممر هللا
 بن و .  وأخرجه البوار ،نوقال شيخنا:  ذا حديث حس ،روا  اإلمام أمحد

وصرررررررر ح  ،وغريمهررررررررا ،واتريررررررررص البخرررررررراري ،وعرررررررروا  البرررررررريص احلبررررررررا  إىل اتريررررررررص يع رررررررروب بررررررررن يوسررررررررف الفسرررررررروي
 [.7/1261[ ج 3425كما يف "ال  ي  "    ،إسناد  و و مبعنا  وفيه طول

 ،نيحوضأ مرح-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  أيب  ريرة عن  -1176
 مرحني. 

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،داودروا  أبو 
 [.136كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : حسن ص يح

لو » قال:-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1177
 ،وال لم أ نفسه إال الاراب ،ألحب من يكون معهما اثلث ،من البن آدم واديني من مال
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 . «من ابويتوب هللا على 
إال أاب مرررررروان العثمرررررا  و رررررو  ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ، رررررذا حرررررديث حسرررررن وقرررررال شررررريخنا: ،روا  ابرررررن ماجررررره

 حممد بن عثمان وقد وث ه أبو حامت. 
 [.3/378[ ج 3432كما يف "ص يح ابن ماجه"   .ص يح وقال البيص احلبا :

ى هللا عليه صل -ببري بن هنيك قال: قال أبو  ريرة: لو كنت ُقّدام النيب عن  -1178
: أال حرى أنه يف ال الة (1)لرأيت أبطيه. زارد ابن معاذ قال ي ول الحق-وعلى آله وسلم 

وسى: يعي . زاد م-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وال يس طيع أن يكون قدام النيب 
 إذا كرب رفع يديه.
لنسرررررائي. وقرررررال البررررريص وأخرجررررره ا ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ، رررررذا حرررررديث صررررر يح وقرررررال شررررريخنا: ،روا  أبرررررو داود

 [.746كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح احلبا :

إذا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1179
 دخ  يف ال الة رفع يديه مدا . 

رجالررررررره رجررررررال ال ررررررر يح إال سررررررعيد برررررررن سعرررررران وقرررررررد  ،وقررررررال شررررررريخنا:  ررررررذا حرررررررديث صرررررر يح،روا  أبررررررو داود
 والنسائي.  ،والدارقطي. وأخرجه الرتمذي ،ئيوث ه النسا

 [.753كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

إذا »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أيب  ريرة قال: قال رسول هللا عن  -1180
 . «يصلي فيهمامو ل ،وليجعلهما بني رجليه ،صلى محدكم فخلع نعليه فال يؤذي ِبما محد

  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،بو داودروا  أ
 [.655كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

هب لبنة من ذ»ما بناءُ اجلن ؟ قال:  ،قال: قلت: اي رسول هللا أيب  ريرة عن  -1181
ا ينعم ال وحصبتها اللؤلؤ من يدخله ،وتربتها الزعفران ،ومالطها املسك ،ولبنة من فضة
ه وعلى آله وسلم صلى هللا علي -. وقال رسول هللا «خيرق ثيابه وال يبلى شبابه يبأس وال

هللا  اهودعوة املظلوم يرفع ،وإماٌم عادل ،ثالث ال يرد َلم دعوة: الصائم حىت يفطر»: -
                                         

 عمران  و ابن حدير، والحق  و ابن محيد.  (1)
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 .«عد حنيب ألنصرنك ولوفيرول الرب: وعزيت  ،فتح َلا مبواب السماواتتفوق الغمام و 
 قال شيخنا:  ذا حديث ص يح.و  ، ويهروا  إس اق بن را

  :على ك  ل ح  ال  –لو منكم تكونون أو قررال:  –لو تكونون »وأخرجرره أمحررد بلفظ
 ، بيوتكمولزارتكم يف ،لص         افحتكم املالئكة أبكفهم ،على احلال اليت منتم عليها عندي

ن  حدثنا عن اجل ،قال: قلنا: اي رسرول هللا «ولو مل تذنبوا جلا  هللا بروم يذنبون كي يغفر َلم
لؤ وحص      باؤها اللؤ  ،ومالطها املس      ك األذفر ،ولبنة فض      ة ،لبنة ذهب»ما بناؤ ا؟ قال: 

 ،ال تبلى ثيابه ،وخيلد وال لموت ،من يدخلها ينعم وال يبأس ،وتربتها الزعفران ،والياقوت
ودعوة  ،والص            ائم حىت يفطر ،ثالثة ال ترد دعوهتم: اإلمام العادل ،وال يفىن ش           بابه
 ويرول الرب عز وجل: وعزيت ،وتفتح َلا مبواب الس           ما  ،الغمام املظلوم حتمل على

 .«ألنصرنك ولو بعد حني
[ و رررررررو دون قولررررررره: 7344صررررررر يح.كما يف حعلي ررررررره علرررررررى "صررررررر يح ابرررررررن حبررررررران"   وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :

  «ثالثة ال ترد»

 . «اخلثالثة ال ترد... »وأخرجه ابن ماجه من قوله 

 [.2/86[ ج 1432يف "ص يح ابن ماجه"   كما  ص يح. وقال البيص احلبا :

مث  «بل َمْدُعو»أن رجال  جاء ف ال: اي رسول هللا سّعر ف ال:  أيب  ريرة عن  -1182
و من ملرى هللا وإين ألرج ،بل هللا خيفض ويرفع»جاء رج  ف ال: اي رسول هللا سّعر ف ال: 

 .«محد عندي مظلمةال وليس 
علرررررى شررررررط مسرررررلم إال حممرررررد برررررن عثمررررران أبرررررو اجلمرررررا ري  ،سرررررنوقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ح ،روا  أبرررررو داود

 و و ث  . 
 [. 2/361[ ج 3450كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1183
 .«من مقال مسلماً مقال هللا عثرته»

 وأخرجه ابن ماجه.  ،على شرط البيخني ،حديث ص يح وقال شيخنا: ذا ،روا  أبو داود
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 [.3460كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

إن »: قال –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1184
 .«وحرم اخلنزير ومثنهُ  ،وحرم امليتة ومثنها ،هللا حرم اخلمر ومثنها

رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح إال عبررررررد الو رررررراب بررررررن خبررررررت  ، ررررررذا حررررررديث حسررررررن قررررررال شرررررريخنا:و  ،روا  أبررررررو داود
 وقد وث ه ابن معني وغري . 

 [.3485كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

من » قال:-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1185
.«ويل الرضا  فرد ذبح بغري سكني

وأخرجرررررره الرتمرررررذي وقرررررال:  رررررذا حرررررديث حسرررررن غريررررررب  ، رررررذا حرررررديث حسرررررن وقرررررال شررررريخنا: ،و داودروا  أبررررر
 ،حسررررن. فيكررررون احلررررديث صرررر ي ا  لغررررري  سررررند ررررذا  مررررن  ررررذا الوجرررره. وأخرجرررره ابررررن ماجرررره بسررررند آخررررر وقررررال شرررريخنا:

وأحسرررررن مرررررن مجرررررع طرقررررره فيمرررررا  ، رررررذا حرررررديث صررررر يح رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح وأخرجررررره أمحرررررد بن رررررو . وقرررررال شررررريخنا:
 عليه حممد بن خلف املل ب بوكيع يف "أخبار ال ضاة".  اطلعت

 [.3571كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : ص يح

ليمني قضى اب-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  أيب  ريرة عن  -1186
 مع البا د. 

ريرررررررب. وروا  ابرررررررن وأخرجررررررره الرتمرررررررذي وقرررررررال: حسرررررررن غ ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن ،روا  أبرررررررو داود
 ماجه. 

[ حترررررررت رقرررررررم 8/300كمرررررررا يف "اإلرواء"  ج   .علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ،إسرررررررناد  صررررررر يح وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :
 2683.] 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1187
 . «من سئل عن علم فكتمه اجلمه هللا بلجام من َّنر يوم الريامة»

وأخرجررررررره الرتمرررررررذي وقرررررررال:  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن ،روا  أبرررررررو داود
 وأمحد.  ،وأبو بكر بن أيب شيب  ،حسن. وأخرجه احلاكم

 [.2/411[ ج 3658كما يف "ص يح أيب داود"    .حسن ص يح وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1188
 . «وال حرج حدثوا عن بين إسرائيل»
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  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.2/412[ ج 3662كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

ضيافة ال»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  أيب  ريرة عن  -1189
 . «فهي صدقة ذلك فما سوى  ،ثالثة مايم

 وأخرجه أمحد.  ،وقال شيخنا: ذا حديث حسن ،داود روا  أبو
 [.2/437[ ج 3749كما يف "ص يح أيب داود"    .حسن ص يح وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1190
 . «فأصبه شي  فال يلومن إال نفسه رٌ من َّنم ويف يده َغمَ »

واإلمرررررررام  ،وأخرجررررررره ابرررررررن ماجررررررره ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ، رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن قرررررررال شررررررريخنا:و  ،أبرررررررو داودروا  
 ،وأخرجرررررررره الرتمررررررررذي ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا سررررررررند صرررررررر يح رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ،أمحررررررررد ولرررررررره سررررررررند آخررررررررر عنررررررررد 
 والبخاري يف "احدب املفرد". 
 [ ويف غري .3852"  أيب داودكما يف "ص يح   .ص يح وقال البيص احلبا :

إن  » قال:-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا   أيب  ريرةعن  -1191
 . «فاحلجامة ،كان يف شي  ِما تداويتم به خريٌ 

 وأخرجه ابن ماجه.  ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.3857كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

: -ى هللا عليه وعلى آله وسلم صل -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1192
 أن من ع بسْوط يف سبي  هللا أحب إلّ . وقال أبو  ريرة حن أم ّ  «ولد الزَّن شر الثالثة»

أع ق ولد زني .

 على شرط مسلم.  ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.3963كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

ن عصلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: هنى رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1193
بيع ني يف بيع . 

وأخرجررررررررره  ، رررررررررو حرررررررررديث حسرررررررررن وقرررررررررال:  رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررن صررررررررر يح. وقرررررررررال شررررررررريخنا: ،روا  الرتمرررررررررذي
 النسائي. 

 [.1307[ حتت رقم  5/149كما يف "اإلرواء"  ج   .إسناد  حسن وقال البيص احلبا :
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: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ل هللا قال: قال رسو  أيب  ريرة عن  -1194
 .«إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق»

 .وأخرجه البوار ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أمحد
كمررررررررا يف   ،وذكررررررررر لرررررررره شررررررررا د مرسررررررررال  وقررررررررال: فاحلررررررررديث صرررررررر يح إسررررررررناد  حسررررررررن. وقرررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : 

 .[45"ال  ي  "  

على -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: مر رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1195
ف ي : اي نيب  ،فجع  إحدامها عند رأسه وحخرى عند رجليه «ائتوين جبريدتني»قرب ف ال: 
 .«يهما ندوما كان ف ،خيف  عنه بعض عذاب الرَب من لن يزال»؟ قال: ذلك هللا أينفعه 

  رجاله رجال ال  يح. ،ذا حديث ص يحوقال شيخنا:  ،روا  اإلمام أمحد
 كما يف "اإلحسان" عن أيب  ريرة قال: كنا منبي مع رسول هللا   ،وأخرجه أبو حامت- 

لونه ي غري حىت  فجع  ،فمرران على قربين ف ام ف منا معه-صررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررلم 
اك اي فلنا: وما ذ «ما تس       معون ما ممسع؟»: رعد كم قمي رررررررره. ف لنا: مالك اي نيب هللا؟ قال

قلنا: مم  «ا عذااًب ش           ديداً ذي ذنب هنيهذان رجالن يعذابن يف قبورمه» :نيب هللا؟ قال
وك  ان اآلخر يؤذي الن  اس  ،ك  ان مح  دمه  ا ال يس           تنزه من البول»: ذاك اي نيب هللا؟ قررال

 ،  قرب واحدةالنخ  فجع  يف ك فدعا جبريدحني من جرائد «بلس   انه ولمش   ي بينهم ابلنميمة
. «خيف  عنهما ما داما رطبتني ،نعم»: ؟ قاللكذ و   ينفعهما  ،اي رسول هللا :قلنا

 شيب  كرواي  أمحد. وأخرجه أبو بكر بن أيب  ، ذا حديث حسن وقال شيخنا:
 [.821ص يح. كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"   وقال البيص احلبا :

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: جاءت امرأة إىل النيب  أيب  ريرة عن  -1196
 ،يكإن شئت دعوت هللا من يشف»أُدعو هللا أن يبفيي؟ قال:  ،ت: اي رسول هللاف ال-

 قالت: ب  اصرب وال حساب علي.  «وإن شئت فاصَبي وال حساب عليك
 وروا   ناد يف "الو د".  ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  اإلمام أمحد

[ وعرررررررررروا  إىل ابرررررررررررن 6/16ج [ 2502كمررررررررررا يف "ال رررررررررر ي  "    .إسررررررررررناد  حسررررررررررن وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا :
 والبوار وغريمها دون أمحد ولكن اإلسناد واحد. ،حبان يف "املوارد"
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صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: جاء رج  إىل النيب  أيب  ريرة عن  -1197
 . «إنه سينهاه ما يرول»ف ال: إن فالان  ي لي ابللي  فإذا أصبح سرق قال: -

 رجاله رجال ال  يح.  ،ذا حديث ص يح  وقال شيخنا: ،روا  اإلمام أمحد
[ و رررررررررو خمررررررررررج يف 1237كمرررررررررا يف "حعلي ررررررررره علرررررررررى املبررررررررركاة"    .إسرررررررررناد  صررررررررر يح وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا :

 [ م   ا سند .2"الضعيف " حتت رقم  

ريكم خ»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  أيب  ريرة عن  -1198
 . «يف اإلسالم محاسنكم مخالقا إذا فرهوا

وأخرجرررررره البخرررررراري يف "احدب  ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أمحررررررد
 املفرد". 

 [.3307كما يف "ص يح اجلامع"    .ص يح وقال البيص احلبا :

الغالم  فجع  ،عمار موىل احلارث بن نوف  أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنهاعن  -1199
وأبو  ، ادةوأبو ق ،وأبو سعيد اخلدري ،: ابن عباسويف ال وم ذلك  ا يلي اإلمام فأنكرت 

  ريرة ف الوا:  ذ  السن . 
 وأخرجه النسائي.  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أبو داود

 [.2/296[ ج 3193كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

قال هللا »قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ،أيب  ريرة عن  -1200
 .«للنفس: مخرجي قالت: ال مخرج إال كارهة –تعاىل  –

  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  البخاري يف "احدب املفرد"
كمررررررررررا يف "ال رررررررررر ي  "   .رجالرررررررررره ث ررررررررررات علررررررررررى شرررررررررررط مسررررررررررلم ،سررررررررررند  صرررررررررر يح وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا :

 [.5/24[ ج 2013 

ال » :-عليه وعلى آله وسلم صلى هللا  -قال: قال النيب  أيب  ريرة عن  -1201
 .«تكثروا من الضحك فإن كثرت الضحك متيت الرلب

 وأخرجه ابن ماجه.  ،وقال شيخنا:  ذا حديث حسن ،أخرجه البخاري يف "احدب املفرد"
قررررررررال احلررررررررافظ يف  ،غررررررررري عبررررررررد احلميررررررررد بررررررررن جعفررررررررر ،رجالرررررررره ث ررررررررات ،إسررررررررناد  جيررررررررد وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :

 [.506ا يف "ال  ي  "  كم  ."الف ح": صدوق رمبا و م
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 صلى هللا عليه -قال: كان ال داق إذ كان فينا رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1202
عبر أواق. -وعلى آله وسلم 

. وقررررررررال وروا  أمحررررررررد ،رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ، ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا: ،أخرجرررررررره النسررررررررائي
 [.2 [ ج3348كما يف "ص يح النسائي"    .ص يح اإلسناد البيص احلبا :

جهد »أنه قال: اي رسول هللا أي ال دقات أفض ؟ قال:  أيب  ريرة عن  -1203
 .«وابدم ِبن تعول ،املرل

وقرررررررد  ،إال حيرررررري برررررررن جعرررررردة ،رجالرررررره رجرررررررال ال رررررر يح ، ررررررذا حررررررديث حسرررررررن وقررررررال شررررررريخنا: ،روا  أبررررررو داود
 والنسائي.  ،وث ه أبو حامت

 [.1/465[ 1677كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -سعت رسول هللا  قال: أيب  ريرة عن  -1204
 . «وجَّب خالع ،شر ما يف الرجل شٌح هالع»ي ول: 

 وابن أيب شيب .  ،وأخرجه أمحد ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 .[2/99[ ج 2511كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

ن يسلم حىت أ ،فكر  ،كان له راب  يف اجلا لي   ،أيب  ريرة أن عمرو بن أقي عن  -1205
 ،فجاء يوم أحد ف ال: أين بنو عمي؟ قالوا: أبحد. قال: أين فالن؟ قالوا: أبحد ،أيخذ 

فلما رآ  املسلمون  ،مث حوجه قبلهم ،وركب فرسه ،فلبس حم ه ،قال: أين فالن؟ قالوا: أبحد
 ،رحيا  ف م  إىل أ له ج ،ف اح  حىت جر  ،قال: إ  قد آمنت ،اي عمروقالوا: إليك عنا 

ف ال:  ،ا  هللأم غضب ،أو غضبا  هلم ،محي  ل ومه ،فجاء  سعد بن معاذ ف ال حخ ه: سليه
 صالة.هلل وما صلى  ،فمات فدخ  اجلن  ،رسولهلب  غضبا  هلل و 

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.2/107[ ج 2537كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح :احلبا وقال البيص 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1206
 .«مو نصل ،مو حافرٍ  ،ال سبق إال يف خ »

 ،إال انفرررررع وقرررررد وث ررررره ابرررررن معرررررني ،رواحررررره رواة ال ررررر يح ، رررررذا حرررررديث صررررر يح وقرررررال شررررريخنا: ،روا  أبرررررو داود
 وابن ماجه.  ،والنسائي ،يث أخرجه الرتمذيواحلد
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 [.2574كما يف "ص يح أيب داود"   .ص يح وقال البيص احلبا :

من  ما»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  أيب  ريرة عن  -1207
 .«وبرهمطلره احلق مو م ،ه على عنرهاإال يؤتى به يوم الريامة مغلولٌة يد ،ممري عشرة

  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،م الدارميأخرجه اإلما
 [ و و معوو إىل البيه ي.5572كما يف "ص يح اجلامع"    .ص يح وقال البيص احلبا :

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1208
 قدما . –يعي حب ق  –ي لي حىت حولع 
   ذا حديث حسن. وقال شيخنا: ،روا  النسائي

 [.1[ ج 1644كما يف "ص يح النسائي"   .ص يح وقال البيص احلبا :

غلظ نَّ إ»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  أيب  ريرة عن  -1209
ا بني م ،وإن جملسه من جهنم ،وإن ضرسه مثل محد ،اثنان ومربعون ذراعاً  ،جلد الكافر
 .«مكة واملدينة

 مرررررررن حرررررررديث احعمررررررر . وقرررررررال شررررررريخنا: ،حسرررررررن غريرررررررب صررررررر يح  رررررررذا حرررررررديث وقرررررررال: ،أخرجررررررره الرتمرررررررذي
 إال عباس بن حممد الدوري و و ث  .  ،رجاله رجال البيخني ، ذا حديث ص يح

[ و رررررررررررو خمررررررررررررج يف 3/26[ ج 2577كمرررررررررررا يف "صررررررررررر يح الرتمرررررررررررذي"    .صررررررررررر يح وقرررررررررررال البررررررررررريص احلبرررررررررررا :
 [. 3/95"ال  ي  "  ج 

ض         رس »[ بلفرررررررررظ: 17/186"   ج كمررررررررا يف "مسرررررررررلم مررررررررع شرررررررررر  النررررررررووي  قلررررررررت وقرررررررررد أخرجرررررررره مسرررررررررلم.
م     ا ». ويف روايررررر  لررررره: «وغل     ظ جل     ده مس     رية ث     الث ،الك     افر مو َّنب الك     افر مث     ل مح     د

ورمبررررررا  رررررررذا حبسرررررررب  .«ب       ني منك       يب الكف       ر يف الن       ار مس       رية ثالث       ة مايم للراك       ب املس       رع

 فنعوذ ابهلل من النار. العذاب للكفار اخ الف

- عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -قال: سعت رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1210
 ،رجلوإذا وضع ال ،قدموين ،قال: قدموين ،إذا وضع الرجل الصاحل على سريره»ي ول: 

 .«على سريره قال: اي ويلي مين يذهبون ي؟ ،يعين السو 
  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  النسائي
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 سررررررناد علررررررى  ،وأمحررررررد ،لسرررررريوالطيا ،وابررررررن حبرررررران يف "صرررررر ي ه" ،أخرجرررررره النسررررررائي وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :
 [.72 كما يف "أحكام اجلنائو"     ،شرط مسلم

ن  عصلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: هنى رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1211
 وعن عسب الف  .  ،وعن مثن الكلب ،كسب احلجام

  على شرط البيخني. ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  النسائي
 [.4687 يح. كما يف "ص يح النسائي"  ص وقال البيص احلبا :

ملا »ال: ق-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  ،أيب  ريرةعن  -1212
ت ألهلها وإىل ما معدد ،فرال: انظر إليها ،مرسل جَبيل إيل اجلنة ،خلق هللا اجلنة والنار
ليه قال: فو ع إقال: فرج ،فنظر إليها وإىل ما معد هللا ألهلها فيها ،فيها. قال: فجا ها

فانظر  ،هافرال: ارجع إلي ،فأمر ِبا فحفِّت ابملكاره ،عزتك ال يسمع ِبا محٌد إال دخلها
فرجع  ،قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت ابملكاره ،وإىل ما معددت ألهلها فيها ،إليها

ها وإىل فانظر إلي ،قال: اذهب إىل النار ،إليه فرال: وعزتك لرد خفت مال يدخلها محد
 يسمع فرجع إليه فرال: وعزتك ال ،فإذا هي يركب بعضها بعضاً  ،ما معددت ألهلها فيها

فرال:  ،ع إليهافرج ،فرال: ارجع إليها ،فُحفَّت ابلشهوات ،فأمر ِبا ،ِبا محٌد فيدخلها
 .«وعزتك لرد خشيت مال ينجوا منها محٌد إال دخلها

 وأمحد.  ،و داودوأخرجه أب ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  الرتمذي
 [.3/161[ ج 4744كما يف "ص يح أيب داود"    .وقال البيص احلبا : حسن ص يح

ي ول:  أنه كان-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ،أيب  ريرة عن  -1213
 ،«وروإليك النش ،وبك منوت ،وبك حنيا ،وبك ممسينا ،اللهم بك مصبحنا»إذا أصبح: 

 . «وإليك النشور ،وبك منوت ،وبك حنيا ،ك ممسينااللهم ب»وإذا أمسى قال: 
 ،وب       ك حني       ا ،وب       ك ممس       ينا ،الله       م ب       ك مص       بحنا»وعنرررررررد :  ،وأمحرررررررد ،روا  أبررررررو داود
وأخرجررررررره  ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ، رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن :شررررررريخنا. وقرررررررال «وإلي       ك املص       ري ،وب       ك من       وت

إذا »وعنررررد  بلفررررظ:  ،ابررررن ماجررررهوأخرجرررره  ،ضررررعيف ،وسررررند  فيرررره عبررررد هللا بررررن جعفررررر ولررررد علرررري بررررن املررررديي ،الرتمررررذي
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 . «مصبحتم فرولوا...

 [.3/246[ ج 5068كما يف "ص يح أيب داود"   .ص يح وقال البيص احلبا :

ي ول: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أيب  ريرة قال: سعت رسول هللا عن  -1214
ذا رميتموها فإ ،وأتيت ابلعذاب ،فروح هللا أتيت ابلرمحة»قال سلم :  «الريح من روح هللا»

 . «واستعيذوا ابهلل من شرها ،واسألوا هللا خريها ،فال تسبوها
وقررررررد  ،إال ثبررررررت ابررررررن قرررررريس ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أبررررررو داود

 ،ومعمرررررررر يف "جامعررررررره مرررررررن م رررررررنف عبرررررررد الررررررررزاق" ،وأمحرررررررد ،وابرررررررن أيب شررررررريب  ،وأخرجررررررره ابرررررررن ماجررررررره ،وث ررررررره النسرررررررائي
  "الدعاء". يف ،والطربا 

 [.5097كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

إذا »: قال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1215
 ، لريهمث ،مو حجر ،مو جدار ،فإن حالت بينهما شجرة ،فليسلم عليه ،لري محدكم مخاه
 . «فليسلم عليه ميضاً 

  ذا حديث حسن.  ال شيخنا:وق ،روا  أبو داود
 [.186كما يف "ال  ي  "    .رجاله كلهم ث ات ،وإسناد  املرفو  ص يح وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1216
 .«املستشار مؤمتن»

وقررررررال  .ابررررررن ماجرررررره خرجررررررهوأ ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أبررررررو داود
 [.3/260[ ج 5128كما يف "ص يح أيب داود"    البيص احلبا : ص يح.

   أيب  ريرة  عن  يب ح-صررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررلم  -قال: قال رسررررررول هللا
صرررررررررلى هللا  -. فأيت النيب «فإذا ماَّن س       يب فأتنا». قال: ال. قال: «هل لك خادم؟»اهليثم: 

صررررررلى هللا  - قال النيب ،فأات  أبو اهليثم ،برأسررررررني ليس معهما ثلث-عليه وعلى آله وسررررررلم 
صرررررلى  - ف ال النيب ،قال: اي رسرررررول هللا: اخرت ل «اخار منهما»: -عليه وعلى آله وسرررررلم 

واستوصوا  ،فإين رميته يصلي ،خذ هذا ،إن املستشار مؤمتن»: -هللا عليه وعلى آله وسلم 
-لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -ببالغ ما قال فيه النيب . ف الت امرأحه: ما أنت «به خرياً 
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إن هللا مل »: -صررلى هللا عليه وعلى آله وسررلم  -ف ال النيب  ،قال:  و ع يق ،إال أن حع  ه ،
وبطانة ال  ،ربطانة أتمره ابملعرو  وتنهاه عن املنك ،يبعث نبياً وال خليفة إال وله بطانتان

 .«رد وقيومن يوق السو  ف ،أتلوه خباالً 
 والرتمذي بسياق أطول من  ذا.  ،أخرجه البخاري يف "احدب املفرد"

 [.2369ص يح. كما يف "ص يح الرتمذي"   وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1217
 . «مو ِملوكه فليس منا ،من خبب زوجة امرئ»

 وروا  اإلمام أمحد.  ،رجاله رجال ال  يح ، ذا حديث حسن شيخنا: وقال ،روا  أبو داود
 [.3/268[ ج 5170كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

ول رس»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  أيب  ريرة عن  -1218
 . «الرجل إىل الرجل إذنه

 على شرط مسلم.  ، يح ذا حديث ص وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
[ حترررررررررررت 7/17كمرررررررررررا يف "اإلرواء"  ج   .علرررررررررررى شررررررررررررط مسرررررررررررلم ،سرررررررررررند  صررررررررررر يح وقرررررررررررال البررررررررررريص احلبرررررررررررا :

 [.1955رقم 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1219
 ،ينطق ولسان ،ومذَّنن تسمعان ،عينان تبصران اَل ،رج عنق من النار يوم الريامةخت»

 . «ابملصورينو  ،وبكل من دعا مع هللا إله آخر ،: إين وكلت بثالثة: بكل جبار عنيديرول
ورجالرررررررره  ، ررررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال: حررررررررديث حسرررررررن صررررررر يح غريررررررررب. وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  الرتمرررررررذي

 وأخرجه أمحد.  ،ث ات
 [.512كما يف "ال  ي  "   .على شرط البيخني ،إسناد  ص يح وقال البيص احلبا :

ُ وَ ﴿ فل ا  هللا يف قوله: ، ى عيسى حج هل  قال: يرُ  رة أيب  ريعن  -1220 ِإْذ قَاَل اَّلِّ
ُذوين َومُمَِّي ِإلَ َهنْيِ ِمن ُدوِن اَّلِِّ   ،قال أبو  ريرة ،﴾اَي ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َمَمنَت قُلَت لِلنَّاِس اختَِّ

َنَك َما َيُكوُن يل اقَاَل ُسْبحَ ﴿فلراه هللا: »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب 
ْعَلُم َما يف َمْن َمُقوَل َما لَْيَس يل حبَقِّ ِإن ُكنُت قُ ْلُتُه فَ َرْد َعِلْمَتُه تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َواَل مَ 



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

425 

 .(«1)﴾نَ ْفِسَك ِإنََّك َمنَت َعالَُّم اْلغُُيوبِ 
علرررررررى شررررررررط  ، رررررررو حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن صررررررر يح. وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  الرتمرررررررذي

 مسلم. 
 [.3[ ج 3062كما يف "ص يح الرتمذي"   .ص يح اإلسناد وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1221
فسرط من ظهره كل نسمة هو خالرها من ذريته إىل يوم  ،ملا خلق هللا آدم مسح ظهره»

ال: مي مث عرضهم على آدم فر ،نسان منهم وبيصاً من نوروجعل بني عيين كل إ ،الريامة
فرال: مي  ،فأعجبه وبيص ما بني عينيه ،رب من هؤال ؟. قال: ذريتك. فرمى رجالً منهم
قال: رب وكم  ،يرال له: داود ،من ذريتك ،رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر األمم

فلما انرضى عمر  ،سنةقال: مي رب زده من عمري مربعني  ،عمرة؟. قال: ستني سنة
ا ال قال: مومل تعطيه ،جا ه ملك املوت فرال: مومل يبرى من عمري مربعني سنة؟ ،آدم

 ،ئ آدموخط ،نسيت ذريتهف ،ونسي آدم ،فجحدت ذريته ،قال: فجحد آدم ،بنك داود
 . «فخطئت ذريته

 -ن النررررريب عرررررن أيب  ريررررررة عررررر ،وقرررررد روي مرررررن غرررررري وجررررره ، رررررذا حرررررديث حسرررررن صررررر يح وقرررررال: ،روا  الرتمرررررذي
  ذا حديث حسن.  . وقال شيخنا:-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
 .[5084كما يف "ص يح اجلامع"   ،ص يح وقال البيص احلبا :

  عن أيب  ريرة،  ملا »: -صررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررلم  -قال: قال رسررررررول هللا
فرال: له  ،إبذن هللا فحمد هللا ،فرال: احلمد هلل ،ونفخ فيه الروح عطس ،خلق هللا آدم

منهم  إىل مإلٍ  ،اي آدم اذهب إىل مولئك املالئكة  ربه رمحك هللا ربك اي آدم. وقال له:
مث  .فرل: الس         الم عليكم. فذهب فرالوا: وعليك الس         الم ورمحة هللا وبركاته ،جلوس
 اه مربوض           تان:فرال هللا له ويد ،[هم ينبنيك وب فرال: هذه حتيتك وحتية ،ع إىل ربهرج

ها فإذا وكلتا يدي ري لمني مباركة. مث بس     ط ،فرال: اخارت لمني ري .اخار ميهما ش     ئت
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ما هؤال ؟ قال: ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوٌب عمره  فرال: مي رب ،فيها آدم وذريته
بعني مل يكتب له إال مر  ،: من مض      وئهم-مو قال  -بني عينيه فإذا فيهم رجل مض      وؤهم 

ره. قال: ذاك الذي كتب له. قال: فإين قد جعلت له من قال: اي رب زد يف عم ،س       نة
منها  ،مث مهبط ،قال: منت وذاك. قال: مث ُمس    كن اجلنة ما ش    ا  هللا ،عمري س    تني س    نة

نة. قد كتب يل مل  س   ،فرال له آدم: قد عجلت ،فأاه ملك املوت ،يعد لنفس  ه ،آدم
 ،دت ذريتهفجح ،فجحد ،قال: بلى ولكنك جعلت البنك داود منها س           تني س           نة

 .«والشهود ،فيومئذ ممرَّن ابلكتابة ،فنسيت ذريته ،ونسي
ومررررررا برررررني ال وسررررررني يف  وقرررررال شررررريخنا: علرررررى شررررررط مسررررررلم.  ، رررررذا حرررررديث صرررررر يح وقررررررال: ،أخرجررررره احلررررراكم

 . ال  ي ني
 [.5085وص  ه احلبا  يف "ص يح اجلامع"  

إن »: لقا-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1222
ألعمال فال أيتين الناس اب ،وإن كان نسب مقرب من نسب ،موليائي يوم الريامة املترون

. «ال ،ا وهكذاهكذ فأقول: ،فترولون: اي حممد ،حتملوهنا على رقابكم ،وأتتوين ابلدنيا
وأعر  يف كال عطفيه. 

ابرررررررن أيب عاصرررررررم وقرررررررد أخرجررررررره  ، رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن وقرررررررال شررررررريخنا: ،أخرجررررررره البخررررررراري يف "احدب املفررررررررد"
 يف "السن ". 

كمرررررررا يف   .علرررررررى ضرررررررعف يسرررررررري يف بعضرررررررهم ،رجالررررررره كلهرررررررم ث رررررررات ،إسرررررررناد  حسرررررررن وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :
 [.2/472[ ج 1012خترجيه "للسن  البن أيب عاصم"  

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: جاءت احلمى إىل النيب  ، أيب  ريرة عن  -1223
عليهم س   أايم  فب يت ،فبعثها إىل احن ار ،دكف الت: ابعثي إىل آثر أ لك عن-وسلم 

صلى  -النيب  فجع  ،إليه ذلك فأات م يف داير م فبكوا  ،عليهم ذلك فاش د  ،ولياليهن
فلما رجع حبع ه  ،يدعو هلم ابلعافي  ،يدخ  دارا  دارا وبي ا  بي ا-هللا عليه وعلى آله وسلم 

 ل  وإن أيب ملن احن ار فد  هللا ،حن ارامرأة منهم ف الت: والذي بعثك ابحلق إ  ملن ا
وإن شئت  ،إن شئت دعوت هللا من يعافيك ،ما شئت»قال:  ،كما دعوت لألن ار
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. قالت: ب  أصرب وال أجع  اجلن  خطرا . «ولك اجلنة ،صَبت

  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  البخاري يف "احدب املفرد"
 [.6/16[ ج 2502كما يف "ال  ي  "    إسناد  ص يح. وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1224
.«واعترل الشاة فحلبها ،وركب احلمار ابألسواق ،ما استكَب من مكل مع خادمه»

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  البخاري يف "احدب املفرد"
إمنررررا خرررررج لرررره م ررررروان   ،روغررررري حممررررد بررررن عمرررر ،رجالرررره رجررررال ال رررر يح ،ناد  حسررررنإسرررر وقررررال البرررريص احلبررررا :

 [.5[ ج 2218كما يف "ال  ي  "    بغرية.

اجملالس  هنى عن-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ،أيب  ريرة عن  -1225
وا إن جلستم فأعطف»قال:  ،ليبق علينا اجللوس يف بيوحنا ،قالوا: اي رسول هللا ،ابل عدات
وغض  ،ورد السالم ،إدالل السائل»قالوا: وما ح ها اي رسول هللا؟. قال:  «اجملالس حرها
 . «واألمر ابملعرو  والنهي عن املنكر ،األبصار

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  البخاري يف "احدب املفرد"
[ ج 1561كمررررررررررا يف "ال رررررررررر ي  " حتررررررررررت رقررررررررررم    .سررررررررررند  علررررررررررى شرررررررررررط مسررررررررررلم وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا :

4/83.] 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رجال  مر على النيب  ،عن أيب  ريرة  -1226
م فمر آخر ف ال: السال ،«عشر حسنات»ف ال:  ،ف ال: السالم عليكم ،و و يف  لس
 ،فمر آخر ف ال: السالم عليكم ورمح  هللا وبركاحه «عشرون حسنة»ف ال:  ،عليكم ورمح 

لى هللا عليه ص -ف ال رسول هللا  ،ف ام رج  من اجمللس ومل يسلم .«ثالثون حسنة»ف ال: 
فإن  ،إذا جا  محدكم اجمللس فليسلم ،ما موشك ما نسي صاحبكم»: -وعلى آله وسلم 

 . «ما األوىل أبحق من اآلخرة ،وإذا قام فليسلم ،بداله من جيلس فليجلس
 ص يح.  ذا حديث  وقال شيخنا: ،أخرجه البخاري يف "احدب املفرد"

فيررررره كرررررالم يسرررررري ال  ،وابرررررن عجرررررالن اسررررره حممرررررد ،رجالررررره كلهرررررم ث رررررات ،إسرررررناد  جيرررررد وقرررررال البررررريص احلبرررررا :
ف ررررررح  ،وال يمرررررري ث ررررر  ،عررررررن امل رررررربي بررررره ،ال سررررريما وقرررررد اتبعرررررره يع ررررروب بررررررن زيرررررد ال يمررررري ،حبديثرررررره االح جررررراجيضرررررر يف 
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 [.183كما يف "ال  ي  "   .وله شوا د ح ويه ،واحلمد هلل ،احلديث

ل: كان ي و -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ،يب  ريرة أعن  -1227
  .«مو مظلم ،ومعوذ بك من من مظلم ،والذلة ،والرلة ،اللهم إين معوذ بك من الفرر»

 ،وابرررررن ماجررررره ،وأخرجررررره النسرررررائي ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ، رررررذا حرررررديث صررررر يح وقرررررال شررررريخنا: ،روا  أبرررررو داود
 يف "الدعاء".  ،ا والطرب  ،والبخاري يف "احدب املفرد"

 [.1[ ج1544كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

 يزال ال»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  أيب  ريرة عن  -1228
 . «يؤخرون والنصارى ألن اليهود ،الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر

ال ي      زال »بلفررررررظ:  ،وابرررررن ماجررررره ،أخرجررررره أبررررررو داودو  ، رررررذا حرررررديث حسررررررن وقرررررال شرررررريخنا: ،روا  أبرررررو داود
وأخرجررررره ابرررررن أيب شررررريب . وقرررررال البررررريص  «ف     إن اليه     ود ي     ؤخرون ،الن     اس خب     ري م     ا عجل     وا الفط     ر

 [.2/58[ ج 2353كما يف "ص يح أيب داود"    .حسن احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  أيب  ريرة عن  -1229
 . «نص  يوم ،خبمس مائة عام ،اجلنة قبل األغنيا يدخل الفررا  »

وأخرجررررره ابرررررن  ، رررررو حرررررديث حسرررررن  رررررذا حرررررديث حسرررررن صررررر يح. وقرررررال شررررريخنا: وقرررررال: ،أخرجررررره الرتمرررررذي
 وأمحد.  ،ماجه

 [.3/351[ ج 4197كما يف "ص يح ابن ماجه"    .حسن ص يح وقال البيص احلبا :

 –وله يف ق ،–ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -عن النيب  ،أيب  ريرة عن  -1230
 ،: حبهد  مالئك  اللي (1)﴾َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوداً  ﴿:-حعاىل 

 ومالئك  النهار.
علررررررى شرررررررط  ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن صرررررر يح. وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  الرتمررررررذي

 . وأصله م فق عليه ،البيخني
 [.3135كما يف "ص يح الرتمذي"    .إلسناديح اص  وقال البيص احلبا :

ح ذب-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،:أيب  ريرة عن  -1231
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 ب رة بينهن.  ،عمن اع مر من نسائه
وقرررررررد وث ررررررره  ،انإال عمررررررررو برررررررن عثمررررررر ،الررررررره رجرررررررال البررررررريخني رررررررذا حرررررررديث رح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أبرررررررو داود

 واحلديث أخرجه ابن ماجه.  ،وقد أخرجا له ،انو و م رون مب مد بن مهر  ،النسائي
 [.3/84[ ج 2555كما يف "ص يح ابن ماجه"    .ص يح وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1232
 . «خطيئة ليهحىت يلرى هللا وما ع ،لهاوم ،وولده ،ما يزال البال  ابملؤمن واملؤمنة يف نفسه»

 رررررررو حرررررررديث  وقرررررررال شررررررريخنا: ،وأخرجررررررره أبرررررررو يعلرررررررى ،وقرررررررال:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن صررررررر يح ،روا  الرتمرررررررذي
عررررررن أيب  ،يعرررررري أخرجرررررره البخرررررراري يف "احدب املفرررررررد" مررررررن طريررررررق أخرررررررى ،و ررررررو مبررررررا بعررررررد  يرح رررررري إىل ال رررررر   ،حسررررررن
 عن أيب  ريرة به.  ،سلم 

كمرررررا   ،ا لررررره مرررررن شررررروا د كثررررررية معروفررررر مبررررر ،ولكرررررن احلرررررديث صررررر يح ،وقرررررال البررررريص احلبرررررا  يف سرررررند : حسرررررن
 [.5/349[ ج 2280يف "ال  ي  "  

يرول »قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أيب  ريرة رفعه إىل النيب عن  -1233
. «اجلنة مل مرض له ثواابً دون ،من مذهبت حبيبتيه فصَب واحتسب –عز وجل  –هللا 

علرررررررررى شررررررررررط  ، رررررررررو حرررررررررديث صررررررررر يح وقرررررررررال: حرررررررررديث حسرررررررررن صررررررررر يح. وقرررررررررال شررررررررريخنا: ،روا  الرتمرررررررررذي
 [.7996كما يف "ص يح اجلامع"    .ص يح البيخني. وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1234
 . «وشر ما بني رجليه دخل اجلنة ،من وقاه هللا شر ما بني حلييه»

وأخرجررررررره أبرررررررو  ، رررررررو حرررررررديث حسرررررررن :شررررررريخناوقرررررررال  وقرررررررال:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن صررررررر يح. ،روا  الرتمرررررررذي
 يعلى. 

وقرررررررال: لل ررررررررديث  ،وأقرررررررر  ،[ قرررررررول الرتمرررررررذي حسرررررررن غريررررررررب510وذكرررررررر البررررررريص احلبرررررررا  يف "ال رررررررر ي  "  
 شا د.

لى هللا ص -قاال: قال رسول هللا  ،وأيب سعيد ،عن أيب  ريرة ،أيب صاحلعن  -1235
 ،وبصراً  ،ك مسعاً ممل مجعل ل ه:فيرول ل ،يؤتى ابلعبد يوم الريامة»: -عليه وعلى آله وسلم 

ي فكنت تظن منك مالق ،وتربع ،وتركتك ترمس ،واحلرث ،وسخرت لك األنعام ،وولد
 .«فيرول له: اليوم منساك كما نسيتين ،فيرول: ال ،يومك هذا

 رررررررو حرررررررديث حسرررررررن. وقرررررررال البررررررريص  وقرررررررال:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح غريرررررررب. وقررررررال شررررررريخنا: ،روا  الرتمررررررذي
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 [.2/577[ ج 2428"ص يح الرتمذي"  كما يف   .ص يح احلبا :

على  وقف-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1236
الث ث ذلك ف ال  ،قال: فسك وا «مال مخَبكم خبريكم من شركم؟»ف ال:  ،انس جلوس

 ،رجى خريهخريكم من ي»أخربان خبريان من شران. قال:  ،ف ال رج : بلى اي رسول هللا ،مرات
 .«وال يؤمن شره ،وشركم من ال يرجى خريه

 وأخرجه اإلمام أمحد.  ، و حديث حسن . وقال شيخنا:حسن ذا حديث  وقال: ،روا  الرتمذي
 [.2263كما يف "ص يح الرتمذي"   .ص يح وقال البيص احلبا :

رج خ ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1237
و و   «اي ميَّ »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال: رسول هللا  ،بعلى أيّب بن كع

صلى هللا  -هللا  مث ان رف إىل رسول ،وصلى أيّب فخفف ،فلم جيبه ،فال فت أيبّ  ،ي لي
صلى هللا  -ف ال رسول هللا  ،ف ال: السالم عليك اي رسول هللا-عليه وعلى آله وسلم 
ف ال:  «ما منعك اي ميِّ من جتبين إذ دعوتك؟ ،سالموعليك ال»: -عليه وعلى آله وسلم 

اْسَتِجيُبواْ َِّلِِّ ﴿مفلم جتد فيما موحى هللا إيلِّ من: »إ  كنت يف ال الة. قال:  ،اي رسول هللا
محتب من »وال أعود إن شاء هللا. قال:  ،. قال: بلى«﴾َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما حُيِْييُكمْ 

. «ن مثلها؟قار فوال يف ال ،وال يف الزبور ،وال يف اإلجنيل ،يف التوراة معلمك سورة مل ينزل
كي  تررم »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -اي رسول هللا. ف ال رسول هللا  ،قال: نعم
: -لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -ف ال رسول هللا  ،. قال ف رأ أم ال رآن«يف الصالة؟

ن قار فوال يف ال ،وال يف الزبور ،وال يف اإلجنيل ،يف التوراة والذي نفسي بيده ما منزلت»
 .«وإهنا سبع من املثاين والررآن العظيم الذي معطيته ،مثلها

 يف ،وأخرجه النسررررائي ،حسررررن وقال: حديث حسررررن صرررر يح. وقال شرررريخنا: ،ا  الرتمذيرو 
  و حديث حسن.  . وقال شيخنا:فذكر  «إيه مي»: "ال فسري" بلفظ
 [.3/151[ ج 2875كما يف "ص يح الرتمذي"    .ص يح احلبا : وقال البيص
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م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -قال: أقبلت مع رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1238
ه وعلى آله صلى هللا علي -ف ال رسول هللا  ،﴾ُقْل ُهَو اَّلَُّ َمَحدٌ ﴿فسمع رجال  ي رأ: -

 .«اجلنة». قلت: ما وجبت؟. قال: «وجبت»: -وسلم 
  ذا حديث حسن.   ذا حديث حسن ص يح غريب. وقال شيخنا: وقال: ،روا  الرتمذي

 [. 2987كما يف "ص يح الرتمذي"   .ص يح وقال البيص احلبا :
 ليه وعلى صلى هللا ع -عن أيب  ريرة أيضا  أن رسول هللا  ،وأخرجه النسائي به وأمحد

. قي : اي «توجب»ف ال:  ،حىت خ مها ،﴾دٌ َمحَ  اَّلَُّ  ُهوَ  ُقلْ ﴿سع رجال  ي رأ -آله وسررررررررررررررلم 
الغداء مع  فآثرت ،. قال أبو  ريرة: فأردت أن آحيه فأببر «اجلنة»ما وجبت؟. قال:  ،رسول

 - وفرقت أن يفوحي الغداء مع رسررررررول هللا-صررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررلم  -رسررررررول هللا 
  ب.قد ذ فوجدحه ،مث رجعت إىل الرج  ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1239
 .«النار يفواجلفا   ،من اجلفا  ،والبذا  ،واإللمان يف اجلنة ،احليا  من اإللمان»

وأخرجرررررررره اإلمررررررررام  ، ررررررررو حررررررررديث حسررررررررن وقررررررررال: حررررررررديث حسررررررررن صرررررررر يح. وقررررررررال شرررررررريخنا: ،روا  الرتمررررررررذي
بعررررد  رررررذا  وقررررال شررررريخنا: عررررن أيب  ريررررررة حنررررو  ،ه ابررررن حبررررران بسررررند آخرررررر إىل أيب سررررلم وأخرجرررر ،وابررررن أيب شررررريب  ،أمحررررد

 . اإلسناد ص يح
: صررررررح ،[ وقررررررال بعررررررد ذكررررررر امل ابعرررررر  حملمررررررد بررررررن عمررررررر عنررررررد ابررررررن حبرررررران495وذكررررررر  احلبررررررا  يف "ال رررررر ي  " 

 واحلمد هلل. 

: قال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1240
 . «روالكلب العرو  ،والفأر ،واحلدمة ،والعررب ،قتلهن حالل يف احلرم: احلية مخس»

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [. 1[ ج1847كما يف "ص يح أيب داود"    .حسن ص يح وقال البيص احلبا :

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن أاب  ند حجم النيب  ،أيب  ريرة عن  -1241
انكحوا ماب  ،اضةاي بين بي»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال النيب  ،افوخيف الي
 . «فاحلجامة ،وإن كان يف شي  ِما تداوون به خري». وقال: «وانكحوا إليه ،هند
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 وأخرجه أبو يعلى.  ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.1[ ج 2102 كما يف "ص يح أيب داود"  .حسن وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1242
 .«ال ينكح الزاين اجمللود إال مثله»

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.2052كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

: -لى هللا عليه وعلى آله وسلم ص -قال: قال رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1243
 .«ما جيد الشهيد من مس الرتل إال كما جيد محدكم من مس الررصة»

 وقال شيخنا:  و حديث حسن.  وقال:  ذا حديث غريب ص يح. ،روا  الرتمذي
 [.5689كما يف "ص يح اجلامع"    .حسن وقال البيص احلبا :

: - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -قال: قال رسول هللا  ،أيب  ريرة  عن  -1244
هم »ال: . قي : منهم لعلنا حنبهم؟. ق«إن من عباد هللا عبادًا يغبطهم األنبيا  والشهدا »

ال  ،على منابر من نور ،وجوههم نور ،بانسممن غري مرحام وال  ،قوم حتابوا بنور هللا
 اَل َخْوٌ  ْولَِيا  اَّلِِّ َمال ِإنَّ مَ ﴿ مث قرأ: «وال حيزنون إن حزن الناس ،خيافون إن خا  الناس
 .(1)﴾َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ 

 وابن حبان.  ،وأخرجه النسائي يف "ال فسري" ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،أخرجه أبو يعلي
كمرررررا يف   ،وأعلررررره البيه ررررري مبرررررا ال ي رررررد  فيررررره ،علرررررى شررررررط البررررريخني ،إسرررررناد  صررررر يح وقرررررال البررررريص احلبرررررا :

 [ ذكر  شا دا .3464 "ال  ي  " حتت رقم 

لى أهنما شهدا ع ،أنه شهد على أيب  ريرة وأيب سعيد ،احغر أيب مسلمعن  -1245
وهللا  ،إذا قال العبد: ال إله إال هللا»قال:  ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
ال وإذا ق ،مكَبمَّن و  ،ال إله إال مَّن ،صدق عبدي –عز وجل  –قال: يرول هللا  ،مكَب
له وإذا قال: ال إ ،ال إله إال مَّن وحدي ،قال: صدق عبدي ،بد: ال إله إال هللا وحدهالع

 إله وإذا قال: ال ،ال شريك يل ،قال: صدق عبدي و ال إله إال مَّن ،مال هللا ال شريك له
                                         

 .62يونس، اآلي :   (1)
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 ،حلمدويل ا ،يل امللك ،ال إله إال مَّن ،قال: صدق عبدي ،إال هللا له امللك وله احلمد
 قال: صدق عبدي ال إله إال مَّن وال ،له إال هللا وال حول وال قوة إال ابهللوإذا قال: ال إ

  جعفرف لت حيب ،. قال أبو إس اق: مث قال أحغر شيئا  مل أفهمه«حول وال قوة إال ي

 .«من رزقهن عند موته مل متسه النار» ال: ف: ما قال؟ (1)
 ديث ص يح.  ذا ح وقال شيخنا: ،وأبو يعلى بن و  ،أخرجه ابن ماجه

 [.3/243[  ج 3076كما يف "ص يح ابن ماجه"    .ص يح وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1246
 ،هوالعرش على منكب ،األرض السابعة مذن يل من محدث عن ملك قد مرقت رجاله»

. «وهو يرول: سبحانك مين كنت ومين تكون
  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  أبو يعلى

 عن أيب  ريرة  ،وأخرجه احلاكم،  صررلى هللا عليه وعلى آله  -قال: قال رسررول هللا
ت حت   هإن هللا مذن يل من مح  دث عن دي  ك رجاله يف األرض وعنر  ه مثني  »: -وسررررررررررررررلم 
  ي من حل  ذلك ما يعلم  ،فريد عليه ،وهو يرول: س           بحانك ما معظم ربنا ،العرش
  ،«كاذابً 

وقررررررال شرررررريخنا: ال حعررررررار  بررررررني  ررررررذا والررررررذي قبلرررررره فهررررررو حررررررديث واحررررررد  وقررررررال صرررررر يح اإلسررررررناد ومل  رجررررررا .
  فالظا ر أنه ملك على صورة ديك. ،واملخرج واحد

 [.150كما يف "ال  ي  "    .احلديث ص يح اإلسناد وقال البيص احلبا :

-عليه وعلى آله وسلم صلى هللا  -قال: كان رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1247
.هبا صوحه. شك حيي –غ   –وخف  أو  ،وضع يد  أو ثوبه على فيه ،إذا عطس

وقررررررررال:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن  ،وأخرجرررررررره الرتمررررررررذي ، ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن وقررررررررال شرررررررريخنا: ،روا  أبررررررررو داود
 وأبو يعلى.  ،ص يح. وأخرجه أمحد

 [.3/236 [ ج5029كما يف "ص يح أيب داود"    .حسن ص يح وقال البيص احلبا :

إذا »: قال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1248
ميتم من ينشد فيه وإذا ر  ،رميتم من يبيع مو يبتاع يف املسجد فرولوا: ال مربح هللا جتارتك
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 . «فرولوا: ال ردَّ هللا عليك ،ضالة
كمرررررررا ي رررررررول   ،سرررررررن غريرررررررب رررررررو حرررررررديث ح وقرررررررال: حرررررررديث حسرررررررن غريرررررررب. وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  الرتمرررررررذي

 وقد أخرج مسلم منه البطر الثا .  ،رمحه هللا ،الرتمذي
 [.1295كما يف "اإلرواء"    .ص يح وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1249
 ،كاجلمعة  هرويكون الش ،فتكون السنة كالشهر ،ال تروم الساعة حىت يترارب الزمان»

اخلوص   «وتكون الساعة كاحاراق السعفة ،ويكون اليوم كالساعة ،وتكون اجلمعة كاليوم
 زعم سهي .

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  أمحد
 [.6803"  ابن حبان"ص يح  حعلي ه على ص يح. كما يف وقال البيص احلبا :

: -يه وعلى آله وسلم صلى هللا عل -قال: قال رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1250
ل إال يوم ال ظ ،مظله هللا يوم الريامة حتت ظل عرشه ،مو وضع له ،من منظر معسراً »
 . «ظله

 ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ، ررررررو صرررررر يح وقررررررال: حررررررديث حسررررررن صرررررر يح غريررررررب. وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  الرتمررررررذي
 . وأخرجه أمحد

 .[896كما يف "ص يح الرتغيب والرت يب"    .ص يح وقال البيص احلبا :

به  مرت-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1251
 . «ت فزعاإن للمو »ف ي  له: اي رسول هللا إهنا جنازة يهودي. ف ال:  ،جنازة يهودي ف ام

ولفظررررررررره: ف رررررررررام وقرررررررررال:  وأخرجررررررررره ابرررررررررن ماجررررررررره ، رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررن وقرررررررررال شررررررررريخنا: ،روا  اإلمرررررررررام أمحرررررررررد
 . «قوموا فإن للموت فزعاً »

 [.2017كما يف "ال  ي  "    .إسناد  حسن وقال البيص احلبا :

: قال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1252
 . «زينوا الررآن أبصواتكم»

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  ابن حبان
 .[747  "ابن حبان"ص يح  حعلي ه على كما يف  .ص يح وقال البيص احلبا :
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ليس »قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ،أيب  ريرة عن  -1253
رجل  ،اعرفوهفإذا رميتموه ف ،وإنه َّنزل ،نيب –عليه السالم  –بيين وبينه يعين عيسى 
فيراتل الناس  ،كأن رمسه يرطر وإن مل يصبه بلل  ،رتنيصَّ بني ِمُ  ،مربوع إىل احلمرة والبياض

   زمانه املللزية ( ويهلك هللا يفويضع اجل ،ويرتل اخلنزير ،لصليب)فيدق ا ،على اإلسالم
توَف  يمث ،فيمكث يف األرض مربعني سنة ،ويهلك املسيح الدجال ،كلها إال اإلسالم
. «املسلمونفيصلي عليه 

ومرررررا برررررني ال وسرررررني يف "ال ررررر يح"  ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ، رررررذا حرررررديث حسرررررن وقرررررال شررررريخنا: ،روا  أبرررررو داود
 . البخاري ومسلم

كمرررررا يف   ،و رررررو علرررررى شررررررط مسرررررلم ،كمرررررا قرررررال احلرررررافظ يف "الفررررر ح"  صررررر يح. وقرررررال البررررريص احلبرررررا : إسرررررناد 
 [.5/214[ ج 2182"ال  ي  "  

إن »: قال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1254
خر آ وملكًا بباب ،يرول : من يررض اليوم جيزى غداً  ،ملكًا بباب من مبوب السما 
 .  «وعجل ملمسك تلفاً  ،يرول: اللهم معط منفراً خلفاً 

ويف ال ررررررر ي ني مرررررررن  ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  اإلمرررررررام أمحرررررررد
فير     ول  ،إال وملك     ان ين     زالن ،م     ا م     ن ي     وم يص     بح العب     اد في     ه»حرررررديث أيب  ريررررررة بلفرررررظ: 

 . «للهم معط ِمسكاً تلفاً ويرول اآلخر: ا ،محدمها: اللهم معط منفرًا خلفاً 

 [.2/625[ ج 920كما يف "ال  ي  "    .إسناد  ص يح وقال البيص احلبا :

: أنه قال-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ،أيب  ريرة عن  -1255
 . «لعن هللا قوماً اختذوا قبور منبيا هم مساجد ،اللهم ال جتعل قَبي وثناً »

 حديث حسن.   ذا وقال شيخنا: ،روا  أمحد
يف "احلليررررررررر "  سرررررررررناد  ،وأبرررررررررو نعررررررررريم ،وابرررررررررن سرررررررررعد يف "الطب رررررررررات" ،أخرجررررررررره أمحرررررررررد وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا :

 [.216 كما يف "أحكام اجلنائو"     ،ص يح

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،أيب  ريرة عن  -1256
 - رة: امل حسمع إىل قول هللا. قال أبو  ري«ولكن ليرل: حرثت ،ال يرولن محدكم زرعت»
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 .(1)﴾َمفَ َرَميْ ُتم مَّا حَتُْرثُوَن َمَمنُتْم تَ ْزَرُعونَُه َمْم حَنُْن الزَّارُِعونَ ﴿:-حبارك وحعاىل 
  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  ابن حبان

قلرررررت:  رررررذا  :غرررررري م. وقرررررالو  ،وابرررررن حبررررران ،والبررررروار ،يف "ال فسرررررري" ،أخرجررررره الطرررررربا  وقرررررال البررررريص احلبرررررا :
أورد  ابرررررن حبررررران يف الث رررررات وقرررررال:  ،غرررررري مسرررررلم ابرررررن أيب مسرررررلم اجلرمررررري ،رجرررررال مسرررررلم ،رجالررررره ث رررررات ،إسرررررناد جيرررررد
 [.2801كما يف "ال  ي  "    .ووث ه اخلطيب رمبا أخطاء

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،عن أيب  ريرة  -1257
حق  فمن قطعت له من ،كون محلن حبجته من بعضولعل بعضكم من ي  ،إمنا مَّن بشر»

 .«فإمنا مقطع له قطعة من َّنر ،مخيه قطعة
 وأبو يعلى.  ،وأخرجه أمحد ،حسن وقال شيخنا: ،روا  ابن ماجه

 [.1890حسن ص يح. كما يف "ص يح ابن ماجه"   وقال البيص احلبا :

ال »قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ،عن أيب  ريرة  -1258
 . «يشكر هللا من ال يشكر الناس

 وأخرجه الرتمذي.  ،على شرط مسلم ،ص يح وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.4811وقال البيص احلبا : ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"  

محتبون »قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ،عن أيب  ريرة  -1259
.«وحسن عبادتك ،وذكرك ،ولوا: اللهم معنا على شكركق ،من جتتهدوا يف الدعا 

 . وقال شيخنا: ص يح ،روا  أمحد
 [.844وقال البيص احلبا : إسناد  ص يح. كما يف "ال  ي  "  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،عن أيب  ريرة  -1260
 .«وهشام ،ابنا العاص مؤمنان: عمرو»

 حسن.  يخنا:وقال ش ،روا  أمحد
 [. 45ص يح. كما يف "ص يح اجلامع"    وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،عن أيب  ريرة  -1261

                                         
 .64سورة الواقع ، اآلي :   (1)
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ولكن  ،وما مخشى عليكم اخلطأ ،ولكن مخشى عليكم التكاثر ،ما مخشى عليكم الفرر»
 .«مخشى عليكم العمد

 . حسن وقال شيخنا: ،روا  أمحد
 [.5399ص يح. كما يف "ص يح اجلامع"   وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،عن أيب  ريرة  -1262
.«ورب قائم حظه من قيامه السهر ،رب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش»

 وأبو يعلى.  ،وأخرجه ابن ماجه ،وقال شيخنا: حسن ،روا  أمحد
  [.1380البيص احلبا : حسن ص يح. كما يف "ص يح ابن ماجه"  وقال 

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،عن أيب  ريرة  -1263
 .«وماؤها شفا  للعني ،والكمأة من املنَّ  ،وفيه شفا  من السم ،العجوة من اجلنة»

 حسن.  وقال شيخنا: ،روا  الرتمذي
 [.2066حسن ص يح. كما يف "ص يح الرتمذي"   وقال البيص احلبا :

 -رسول هللا قال: قال  ،قال: سعت احلجاج بن عمرو احن اري ،عن عكرم  -1264
 «بلوعليه احلج من قا ،من كسر مو عرج فرد حل»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 قال عكرم : فسألت ابن عباس وأاب  ريرة عن ذلك ف اال: صدق.
 والنسائي.  ،وأخرجه الرتمذي ،ص يح شيخنا: وقال ،روا  أبو داود

 [.1862ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،عن أيب  ريرة  -1265
ك بور  –قال حيي: ذكر شيئا  ال أدري ما  و  –فمن مخذه  ،إن هذا املال خضرة حلوة»

 . «وم الريامةله النار ي ،متخوض يف مال هللا ورسوله فيما اشتهت نفسهورب  ،له فيه
 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح وقال شيخنا: ،والط اوي ،روا  أبو يعلى

وذكررررررر البرررررريص احلبررررررا  حررررررديث أيب  ريرررررررة وقررررررال: أخرجرررررره أبررررررو يعلررررررى بسررررررند صرررررر يح. كمررررررا يف "ال رررررر ي  " 
 [.1592حتت رقم  

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -سول هللا قال: سئ  ر  ،عن أيب  ريرة  -1266
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 .«فيما بني خلق آدم ونفخ الروح فيه»مىت وجبت لك النبوة؟ قال: 
 ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  جعفر الفراييب يف ك اب "ال در"

 [.5758ص يح. كما يف حعلي ه على "املبكاة"   وقال البيص احلبا :

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  ،عن أيب  ريرة  -1267
 .«عليماً حكيماً غفوراً رحيماً  ،منزل الررآن على سبعة محر »

  روا  أمحد.
وامل       را  يف  ،من       زل الر       رآن عل       ى س       بعة مح       ر »قلرررررررت: وأخرجررررررره ابرررررررن حبررررررران بلفرررررررظ: 

 . «ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إىل عامله ،الررآن كفر ثالاثً 

  [.74ص يح. كما يف حعلي ه على "ص يح ابن حبان"   احلبا :وقال البيص 

قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن نيب هللا  ،عن احسود بن سريع -1268
يف  ورجل مات ،ورجل هرمٌ  ،ورجل ممحق ،مربعة يوم الريامة: رجل مصم ال يسمع شيئاً »

: رب يئاً. ومما األمحق فيرولفارة. فأما األصم فيرول: رب لرد جا  اإلسالم وما ممسع ش
م وما ومما اَلرم فيرول: رب لرد جا  اإلسال ،لرد جا  اإلسالم والصبيان حيذفوين ابلبعر

معرل شيئًا. ومما الذي مات يف الفارة فيرول: رب ما ماين لك من رسول. فيأخذ مواثيرهم 
دخلوها لكانت  ده لوالذي نفس حممد بي قال فو ،فريسل إليهم من ادخلوا النار ،ليطيُعنَّه

.«عليهم برداً وسالماً 
عررررررن  ،عررررررن ق ررررررادة. عررررررن احلسررررررن ،قررررررال: حرررررردثي أيب ،مث قررررررال رمحرررررره هللا: حرررررردثنا معرررررراذ بررررررن  بررررررام ،روا  أمحررررررد

 ،فم    ن دخله    ا كان    ت علي    ه ب    رداً وس    الماً »عررررن أيب  ريرررررة مثرررر   ررررذا غررررري أنرررره قررررال يف آخررررر :  ،أيب رافررررع
 رجاله رجال ال  يح.  ، يحوقال شيخنا: ص «ومن مل يدخلها يسحب إليها

 [.1434وقال البيص احلبا : ص يح اإلسناد. كما يف "ال  ي  "  

صلى هللا عليه وعلى آله  -قال: كنا ن لي مع رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1269
ا بيد  فإذا رفع رأسه أخذمه ،فإذا سجد وثب احلسن واحلسني على ههر  ،العباء –وسلم 

فإذا عاد عادا حىت قضى صالحه أقعدمها  ،هما على احر من خلفه أخذا  رفي ا  ويضع
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احلرا »على فخذيه. قال: ف مت إليه ف لت: اي رسول هللا أردمها. فربقت برق  ف ال هلما: 
 حىت دخال. ضوؤ اقال: فمكث  «أبمكما

 . 278 ذا حديث حسن. كما يف "دالئ  النبوة" صر وقال شيخنا: ،روا  أمحد
د خترجيرررررره: قررررررال احلرررررراكم صرررررر يح اإلسررررررناد وواف رررررره الررررررذ يب وإمنررررررا  ررررررو حسررررررن ف ررررررط.  وقررررررال البرررررريص احلبررررررا  بعرررررر

 [.3325كما يف "ال  ي  "  

وله عو يف ق –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن أيب  ريرة  -1270
 ى هللا عليهصل -ف ال رسول هللا  (1)﴾فَاْسأَْلهُ َما اَبُل النِِّْسَوِة الالَّيت َقطَّْعَن َمْيِديَ ُهنَّ ﴿وج : 

 .«لو كنت مَّن ألسرعت اإلجابة وما ابتغيت العذر»: -وعلى آله وسلم 
 . 349وأخرجه احلاكم. كما يف "الدالئ " صر ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أمحد

[ و ررررررو عنررررررد  ابملعرررررر: 6174حسررررررن صرررررر يح. كمررررررا يف حعلي رررررره علررررررى "ابررررررن حبرررررران"   وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :
 [.1867وخرجه يف "ال  ي  "  

ال لعبد ق –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،عن أيب  ريرة  -1271
 كي  بك اي عبد هللا بن عمرو إذا بريت يف حثالة من الناس قد مرجت»هللا بن عمرو: 

 ف ال عبد هللا: فكيف أتمر  اي رسول هللا؟ قال: «مماَّنهتم ومرجت عهودهم واختلفوا؟
.«وتدع عنك عوام الناس ،وتعمل خباصة نفسك ،تنكر تعمل ِبا تعر  وتدع ما»

وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن. كمرررررررا يف "دالئررررررر  النبرررررررروة"  ،روا  الط ررررررراوي كمرررررررا يف "مبرررررررك  اآلثر"
 . 459صر

  [.206وقال البيص احلبا :  ذا سند ص يح على شرط مسلم. كما يف "ال  ي  "  

: - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -قال: قال رسول هللا  ،عن أيب  ريرة  -1272
فيها  وخيون ،ويصدق فيها الكاذب ،قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق»

 .«وينطق فيها الرويبضة ،ويؤمتن فيها اخلائن ،األمني
احلرررررديث حسرررررن لغرررررري  وذكرررررر لررررره شرررررا دا  عرررررن أنرررررس. كمرررررا يف "دالئررررر  النبررررروة" صرررررر  وقرررررال شررررريخنا: ،روا  أمحرررررد

467 . 

                                         
 .50ف، اآلي : سورة يوس  (1)
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ولرررررررررره شررررررررررا د يرررررررررروداد برررررررررره قرررررررررروة. كمررررررررررا يف  ،احلررررررررررديث مبجمررررررررررو  الطررررررررررري ني حسررررررررررن  :وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا
 [.1887"ال  ي  "  

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فيما أعلم عن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1273
  .«إن هللا يبعث َلذه األمة على رمس كل مائة سنة من جيدد َلا دينها»قال:  –

عراقرررررررري وابررررررررن حجررررررررر كمررررررررا يف "عررررررررون املعبررررررررود". كمررررررررا يف "دالئرررررررر  صرررررررر  ه ال وقررررررررال شرررررررريخنا: ،روا  أبررررررررو داود
 . 525النبوة" صر

[ و ررررررررررو خمرررررررررررج يف "ال رررررررررر ي  " 4291صرررررررررر يح. كمررررررررررا يف "صرررررررررر يح أيب داود"   وقررررررررررال البرررررررررريص احلبررررررررررا :
 599.] 

يوما   –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: أحيت النيب  ،عن أيب  ريرة  -1274
اجعلهن يف »ال: ق ،لربك . قال: ف فهن بني يديهف لت: أد  هللا ل فيهن اب ،ب مرات
 ،و ك  ،قال: ف ملت منه كذا وكذا وس ا يف سبي  هللا «وال تنثره ،ومدخل يدك ،مزود
 فس ط. ،أن طع عن ح وي فلما ق   عثمان  ،وكان ال يفارق ح وي ،ونطعم

 . 479" صروقد حسنه الرتمذي. كما يف "ال در ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أمحد
 [.3839حسن اإلسناد. كما يف "ص يح الرتمذي"   وقال البيص احلبا :

يف  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1275
َعَثَك رَبَُّك َمَراماً حمَُّْموداً  ﴿قوله:   . «هي الشفاعة»سئ  عنها قال:  (1)﴾َعَسى َمن يَ ب ْ

يف "شرررررررعب  والبيه ررررررري ،وأبرررررررو نعررررررريم يف "احلليررررررر " ويف "أخبرررررررار أصررررررربهان" ،وابرررررررن جريرررررررر ،وأمحرررررررد ،روا  الرتمرررررررذي
 . 35وحسنه الرتمذي و و حسن لغري . كما يف "البفاع " صر وقال شيخنا: ،اإلميان"

 [.3137ص يح. كما يف "ص يح الرتمذي"   وقال البيص احلبا :

ال: ق –وسلم صلى هللا عليه وعلى آله  -عن رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1276
 ،سألت ري عز وجل فوعدين من يدخل من مميت سبعني ملفاً على صورة الرمر ليلة البدر»

فرلت: مي رب إن مل يكن هؤال  مهاجري  ،فاستزدت فزادين مع كل مل  سبعني ملفاً 
.«قال: إذاً مكملهم لك من األعراب ،مميت

                                         
 .79سورة اإلسراء، اآلي :   (1)
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وقررررررررال  ،يف اجلررررررررامع ال ررررررررغري حلسررررررررنه وقررررررررال شرررررررريخنا: رجالرررررررره رجررررررررال ال رررررررر يح ورمررررررررو السرررررررريوطي ،روا  أمحررررررررد
 املناوي: قال ابن حجر: سند  جيد. 

[: بن رررررررو  وقرررررررال: روا  البغررررررروي وإسرررررررناد  جيرررررررد علرررررررى شررررررررط 1879وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا  يف "ال ررررررر ي  "  
  البخاري.

 جيمع هللا»: قال – وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن   ريرة أيب عن -1277
نسان مث يطلع عليهم رب العاملني فيرول مال يتبع كل إ الناس يوم الريامة يف صعيد واحد

ما كانوا يعبدونه فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب 
النار َّنره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبرى املسلمون فيطلع عليهم رب العاملني فيرول مال 

ا حىت نرى ربنا نك هللا ربنا هذا مكاننتتبعون الناس فيرولون نعوذ ابهلل منك نعوذ ابهلل م
ك وهو أيمرهم ويثبتهم مث يتوارى مث يطلع فيرول مال تتبعون الناس فيرولون نعوذ ابهلل من

نعوذ ابهلل منك هللا ربنا وهذا مكاننا حىت نرى ربنا وهو أيمرهم ويثبتهم قالوا وهل نراه اي 
فإنكم  قالوا ال اي رسول هللا قال رسول هللا قال وهل تضارون يف رؤية الرمر ليلة البدر

ال تضارون يف رؤيته تلك الساعة مث يتوارى مث يطلع فيعرفهم نفسه مث يرول مَّن ربكم 
فاتبعوين فيروم املسلمون ويوضع الصراط فيمرون عليه مثل جياد اخليل والركاب وقوَلم 

ت فترول هل سلم ويبرى مهل النار فيطرح منهم فيها فوج مث يرال هل امت أ ،سلم :عليه
من مزيد مث يطرح فيها فوج فيرال هل امت أت فترول هل من مزيد حىت إذا موعبوا فيها 
وضع الرمحن قدمه فيها ومزوى بعضها إىل بعض مث قال قط قالت قط قط فإذا مدخل 
هللا مهل اجلنة اجلنة ومهل النار النار قال ميت ابملوت ملببا فيوق  على السور بني مهل 

النار مث يرال اي مهل اجلنة فيطلعون خائفني مث يرال اي مهل النار فيطلعون اجلنة ومهل 
مستبشرين يرجون الشفاعة فيرال ألهل اجلنة ومهل النار هل تعرفون هذا فيرولون هؤال  
وهؤال  قد عرفناه هو املوت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذحبا على السور الذي بني 

 .«نة خلود ال موت واي مهل النار خلود ال موتاجلنة والنار مث يرال اي مهل اجل
وذبرررررح املررررروت يكرررررون بعرررررد  ،وروا  أمحرررررد وقرررررال:  رررررذا حرررررديث حسرررررن صررررر يح. وقرررررال شررررريخنا: ،روا  الرتمرررررذي

 . 156 – 155البفاع  من  رج من النار من املوحدين. كما يف "البفاع " صر
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 فرررررررق عليرررررره حنررررررو  ابخ  رررررررار. [: صرررررر يح و ررررررو يف امل2557وقررررررال البرررررريص احلبررررررا : يف "صررررررر يح الرتمررررررذي"  
 قلت:  و كما قال م فق عليه بن و  خم  را  وأان ذكرحه لطوله.

: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال رسول هللا  عن أيب  ريرة  -1278
ما من مسلمني لموت َلما ثالثة موالد مل يبلغوا احلنث إال مدخلهما هللا وإايهم بفضل »

قال ثالث  ،قال: فيرولون: حىت جيئ مبواَّن ،م ادخلوا اجلنةوقال: يرال َل ،رمحته اجلنة
 .«فيرال َلم: ادخلوا اجلنة منتم ومبواكم ،مرات فيرولون مثل ذلك

كمرررررررا يف   وقرررررررال شررررررريخنا عرررررررن سرررررررند النسرررررررائي:  رررررررو علرررررررى شررررررررط البررررررريخني. ،روا  أمحرررررررد والنسرررررررائي والبيه ررررررري
 . 201"البفاع " صر

[. قلرررررررررت: والبرررررررريخان مل  رجرررررررررا  1875ح النسررررررررائي"  صرررررررر يح. كمرررررررررا يف "صرررررررر ي وقررررررررال البرررررررريص احلبرررررررررا :
 هبذ  السياق .

نعم »قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  عن أيب  ريرة  -1279
مث يرول:  ،فيلبس اج الكرامة ،يرول: اي رب مكرمه ،الشفيع الررآن لصاحبه يوم الريامة

.«ارض عنه فليس بعد رضى هللا شي  ،اي رب زده
ولررررريس عنرررررد الرتمررررررذي واحلررررراكم: نعم البررررررفيع ال ررررررآن [ وقررررررد  ،واحلرررررراكم ،نعررررريم يف "احلليرررررر " والرتمرررررذي روا  أبرررررو

روي مرفوعرررررررا  وموقوفرررررررا  علرررررررى أيب  ريررررررررة وروي مرررررررن قرررررررول أيب صررررررراحل وقرررررررال شررررررريخنا: فالظرررررررا ر أن أاب صررررررراحل اترة يرويررررررره 
 – 215ا يف "البررررررررفاع " صررررررررروأن الكرررررررر  صرررررررر يح. كمرررررررر ،واترة حيرررررررردث برررررررره مررررررررن قولرررررررره ،واترة يرويرررررررره موقوفررررررررا   ،مرفوعررررررررا  
216 . 

  [.2915وقال البيص احلبا : حسن. قاله عن املرفو  كما يف "ص يح الرتمذي"  
 

 

 كان-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،أيب اليسر عن  -1280
 ،رقومعوذ بك من الغ ،ومعوذ بك من الاردي ،ماللهم إين معوذ بك من اَلد»يدعوا: 
 ومعوذ بك من مموت يف ،ومعوذ بك من يتخبطين الشيطان عند املوت ،واَلرم ،واحلرق
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 .«والغم»ويف رواي :  «ومعوذ بك من مموت لديغاً  ،سبيلك مدبراً 
وقررررررد  ،إال صررررريفيا مرررررروىل أفلرررررح ،رجالرررررره رجرررررال ال رررررر يح ، رررررذا حررررررديث حسرررررن وقرررررال شرررررريخنا: ،روا  أبرررررو داود
 لنسائي. وأخرجه ا ،قال النسائي: ال أبس به

 [.1[ ج 1552كما يف "ص يح أيب داود"    ،ص يح وقال البيص احلبا :

ء أعرايب فجا ،قال: كنت مع مطرف يف سوق اإلب  ،أيب العالء بن البخريعن  -1281
فإذا  فأخذحه ،كم من ي رأ؟ قلت: نعمأو في ،ف ال: من ي رأ ، أو جرابمعه قطع  أدمي

 لٍ كْ حي من عُ  –لبين زهري بن مقيش  ،من حممد رسول هللا ،بسم هللا الرمحن الرحيم»: ،فيه
مقروا و  ،وفارقوا املشركني ،ومن حممدًا رسول هللا ،إهنم إن شهدوا من ال إله إال هللا –

فإهنم آمنون  ،فيهوص-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وسهم النيب  ،ابخلمس يف غنائهم
 عليه وعلى صلى هللا -  سعت من رسول هللا . ف ال له بع  ال وم:  «أبمان هللا ورسوله

من سره »قال: نعم. قالوا: ف دثنا رمحك هللا. قال: سع ه ي ول:  ،شيئا  حتدثنا -آله وسلم 
. «مو ثالثة مايم من كل شهر ،فليصم شهر الصَب ،صدره (1) من يذهب كثري من وحر

له وسلم  عليه وعلى آصلى هللا -أأنت سعت  ذا من رسول هللا  :أو بعضهمف ال ال وم 
وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -؟. ف ال: أال أراكم ح همو  أن أكذب على رسول هللا -
سائر اليوم. مث انطلق.  حديثا   وهللا ال أحدثكم ،. وقال إساعي  مرة: ختافون-

 رررررررو  وال ررررررر ايب املررررررربهم ،والنسرررررررائي ،وأخرجررررررره أبرررررررو داود ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أمحرررررررد
  كما يف "حتف  احشراف".  ،بن حولب النمر
 ن قال: جاءان أعرايب وحن ،عن العالء بن عبد هللا بن البررررررررررررررخري ،وأخرجه عبد الرزاق

قال:  ذا   ،ف ال:    فيكم قارئ ي رأ  ذ  الرقع ؟. قلنا: كلنا ن رأ. قال: فاقرأو ا ل ،ابملربد
 قي  ري بن أُ لبي ز -لى آله وسرررررلم صرررررلى هللا عليه وع -رسرررررول هللا  -ك اب ك به ل حممد 

 ،ةومقمتم الص  ال ،ومن حممد رس  ول هللا ،منكم إن ش  هدُت ال إله إال هللا» ،من عك  ،حي
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فذكر  بن و .  «.... ،ومخرجتم اخلمس من الغنيمة ،وآتيتم الزكاة

  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا:
 [. 2 ج [2999كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

ليه صلى هللا ع -قال: حدثنا أص اب حممد  ،عبد الرمحن بن أيب ليلىعن  -1282
فنام رج  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أهنم كانوا يسريون مع النيب -وعلى آله وسلم 

 عليه وعلى آله صلى هللا -ف ال النيب  ،فأخذ  ففو  ،فانطلق بعضهم إىل حب  معه ،منهم
.«م من يروع مسلماً ال حيل ملسل»: -وسلم 

 وأخرجه أمحد.  ،ورجاله ث ات ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
  .[5004كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

لى هللا ص -قاال: دخ  رسول هللا  ،سليم بن عامر عن ابي بسر السلمينيعن  -1283
 وكان حيب الوبد وال مر.  ،ف دمنا زبدا  ومترا  -عليه وعلى آله وسلم 

  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،وابن ماجه ،روا  أبو داود
 [.2[ ج 3837كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

يه وعلى صلى هللا عل -عن بع  أص اب النيب  ،أيب بكر بن عبد الرمحنعن  -1284
سفر  عام  أمر الناس يف-آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -قال: رأيت النيب -آله وسلم 

لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -. وصام رسول هللا «ترووا لعدوكم»وقال:  ،ابلفطر ،الف ح
آله  صلى هللا عليه وعلى -قال أبو بكر: قال الذي حدثي: ل د رأيت رسول هللا  ،-

 أو من احلر.  ،و و صائم من العط  ،ي ب على رأسه املاء ،ابلعرج-وسلم 
وفيررررررره زايدة مث  ،وروا  أمحرررررررد ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أبرررررررو داود

فرررررأفطر  ،فلمرررررا كررررران ابلكديرررررد دعرررررا ب رررررد  فبررررررب ،قيررررر : اي رسرررررول هللا إن طائفررررر  مرررررن النررررراس قرررررد صررررراموا حرررررني صرررررمت
 رجاله رجال ال  يح.  ،الناس. وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح

 [.2/61[ ج 2365كما يف "ص يح أيب داود"    ح. يص وقال البيص احلبا :

 ،همو و أحد الثالث  الذين حيب علي ،عبد هللا بن كعب بن مالك احن اريعن  -1285
صلى هللا  - أن النيب-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أنه أخرب  بع  أص اب النيب 
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اي معشر  :مما بعد»ف ال يف خطب ه:  ،خرج يوما  عاصبا  رأسه-عليه وعلى آله وسلم 
هي  ومصبحت األنصار ال تزيد على هيئتها اليت ،املهاجرين فإنكم فد مصبحتم تزيدون

 . «زوا عن مسيئهموجتاو  ،فأكرموا كرلمهم ،وإن األنصار عيبيت اليت مويت إليها ،عليها اليوم
 رجاله رجال ال  يح.  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أمحد

 [ اتبعا  حلديث قبله. 7/1276ل  ي  "  ج وذكر  البيص احلبا  يف "ا

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أيب صاحل عن بع  أص اب النيب عن  -1286
 «الة؟كي  ترول يف الص»لرج :  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: قال النيب 

أما إ  ال أحسن  ،وأعوذ بك من النار ،وأقول: اللهم إ  أسألك اجلن  ،قال: أحبهد
. «وَلا ندندنح»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -دن ك وال دندن  معاذ. ف ال النيب دن

 ،ال رررررر ايب ال حضرررررررر إهبررررررامو  ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أبررررررو داود
 عن أيب صاحل عن أيب  ريرة به مرفوعا .  ،احلديث أخرجه ابن ماجه ،حن ال  اب  كلهم عدول

 [ من الطريق املبهم .1[ ج 792كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح ص احلبا :وقال البي

 -أن بع  أص اب رسول هللا  ،أيب أمام  سه  بن حنيف احن اريعن  -1287
-له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -أخرب  أن رسول هللا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

ليهم أحد وال ي لى ع ،جنائو م وي بع ،كان يعود مرضى مساكني املسلمني وضعفائهم
 عليه صلى هللا -طال س مها فكان رسول هللا  ،وأن امرأة مسكين  من أ   العوال ،غري 

وأمر م أن ال يدفنو ا إن حدث  ،يسأل عنها من حضر ا من جرياهنا-وعلى آله وسلم 
أو  ،نائوا مع اجلفأحوا هب ،واح ملو ا ،ف وفيت حلك املرأة ليال   ،في لي عليها ،هبا حدث

لي لي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عند مسجد رسول هللا  ،قال: موضع اجلنائو
عد صالة فوجدو  قد انم ب ،كما أمر م-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عليها رسول هللا 

ف لوا  ،نومه من-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فكر وا أن يهجدوا رسول هللا  ،العباء
سأل عنها - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -فلما أصبح رسول هللا  ،انطل وا هبا مث ،عليها

لى هللا ص -وأهنم كر وا أن يهجدوا رسول هللا  ،فأخرب  خرب ا ،من حضر ا من جرياهنا
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وملَ »: -م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -ف ال هلم رسول هللا  ،هلا-عليه وعلى آله وسلم 
حىت قاموا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ل وا مع رسول هللا . فانط«فعلتم؟ انطلروا

ي ف لل الة  كما-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف فوا وراء رسول هللا  ،على قرب ا
كرب أربعا  كما و  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  عليها ف لى ،على اجلنائو

 يكرب على اجلنائو. 
وقرررررد اتبرررررع احوزاعررررري سرررررفيان برررررن حسرررررني عنرررررد ابرررررن أيب  ، رررررذا حرررررديث صررررر يح شررررريخنا: وقرررررال ،روا  البيه ررررري

 شيب . 
 [. 89كما يف "أحكام اجلنائو"      .وقال البيص احلبا : أخرجه البيه ي  سناد ص يح

 ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أيب صاحل عن بع  أص اب النيب عن  -1288
ال  ،ربعمحب الكالم إىل هللا م»: -لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -قال: قال رسول هللا 

 . «وهللا مكَب ،وال إله إال هللا ،واحلمد هلل ،يضرك أبيهن بدمت: سبحان هللا
رجالررررررررره رجرررررررررال  ، رررررررررذا حرررررررررديث حسرررررررررن وقرررررررررال شررررررررريخنا: ،يف "عمررررررررر  اليررررررررروم والليلررررررررر " ،روا  اإلمرررررررررام النسرررررررررائي

علررررى أن الظرررررا ر أنررررره  ،وإهبرررررام ال رررر ايب ال يضرررررر ،إال علررررري بررررن املنرررررذر وقررررد قرررررال أبررررو حرررررامت إنرررره صررررردوق ث رررر  ال رررر يح
  مسند أيب  ريرة.كما يف   ،أبو  ريرة

مرفوعررررررررررررا :  [: عررررررررررررن رجرررررررررررر  مررررررررررررن ال رررررررررررر اب  2/231[ ج 1548ويف صرررررررررررر يح الرتغيررررررررررررب والرت يررررررررررررب"  
صرررررررر يح.  وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : ،روا  أمحررررررررد «...،واحلم        د هلل ،مفض        ل الك        الم س        بحان هللا»

 وهللا أعلم. ،فالظا ر أنه  ذا

اب من أص  ،أو س   ،ف ام مخس  ،نبد عليٌّ الناس سعيد بن و ب قال:عن  -1289
عليه وعلى آله  صلى هللا -فبهدوا أن رسول هللا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 
 . «من كنت مواله فعلي مواله»قال: -وسلم 

سررررررند  عررررررن سررررررعيد يف "اخل ررررررائص" ب ،وأخرجرررررره النسررررررائي ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أمحررررررد
 أنه قال: قام  ا يليه س  .  ،بن و ب

كمررررررا يف "ال رررررر ي  " حتررررررت   ،أي علرررررري  ،عنرررررره ، ررررررو صرررررر يح مبجمررررررو  الطررررررري ني وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :
 [.4/338[ ج 1750رقم  

فجع   ،ف ضر احض ى ،قال: كنا يف سفر ،عن أبيه ،عاصم بن كليبعن  -1290
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ول هللا ف ال لنا رج  من موين : كنا مع رس ،ابجلذع ني والثالث  ،الرج  منا يبرتي املسن 
طلب املسن  فجع  الرج  ي ،يف سفر ف ضر  ذا اليوم-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

إن اجلذع يويف »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال رسول هللا  ،ابجلذع ني والثالث 
قب  -لم عليه وعلى آله وس صلى هللا -. ويف رواي : كنا مع النيب «ما يويف منه الثين

يه وعلى آله وسلم صلى هللا عل -ف ال رسول هللا  ،احض ى بيومني نعطي اجلذع ني ابلثني 
 . «إن اجلذع جتزئ ما جتزئ منه الثنية»: -

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  النسائي
 [.4396قم  [ وبر 3/179[ ج 4395كما يف "ص يح النسائي"    .ص يح وقال البيص احلبا :

 -هللا  قاال: رأينا رسول ،عن أبيه عن رجلني من بي بكر ،ابن أيب جنيحعن  -1291
و ي  ،د راحل هوحنن عن ، طب بني أوسط أايم ال بريق-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 اليت خطب مب:. -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -خطب  رسول هللا 
 على شرط مسلم.  ،ث ص يح ذا حدي وقال شيخنا: ،روا  أبو داود

 [.1[ ج 1952كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

لى صلى هللا عليه وع -عن رج  من أص اب النيب  ،عبد الرمحن بن معاذعن  -1292
ونوهلم  ،الناس مب:-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: خطب النيب -آله وسلم 

ومشار  ،واألنصار ههنا ،ومشار إىل ميمنة الربلة ،رون ههنالينزل املهاج»ف ال:  ،منازهلم
 . «مث لينزل الناس حوَلم ،إىل ميسرة الربلة
 ،وال رررررر ايب املرررررربهم ال يضررررررر ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أبررررررو داود

صرررررلى هللا  -النررررريب  عرررررن ،عرررررن حممرررررد برررررن إبررررررا يم عرررررن عبرررررد الررررررمحن برررررن معررررراذ ،علرررررى أن غرررررري معمرررررر يروونررررره عرررررن محيرررررد
 وعبد الرمحن بن معاذ ص ايب.  ،و و و أرجح-عليه وعلى آله وسلم 

 [.1/548[ ج 1951كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

لت قال: دخ-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رج  من أص اب النيب عن  -1293
ركة معطاكم هللا إهنا ب»ف ال:  ،س رو و ي -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -على النيب 

 . «إايها فال تدعوه
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 على شرط البيخني.  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  النسائي
 [.2/107[ ج 2161كما يف "ص يح النسائي"    .ص يح وقال البيص احلبا :

قال: خرجنا مع رسول  ،عن رج  من احن ار ،عاصم بن كليب عن أبيهعن  -1294
وأصابوا  ،فأصاب الناس حاج  شديدة ،يف سفر- عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -هللا 
آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -إذ جاء رسول هللا  ،فإن قدوران ل غلي ،ن هبو ااف ،غنما  
إن النهبة » قال: مث ،مث جع  يرم  الل م ابلرتاب ،فأكفأ قدوران ب وسه ،ميبي على قوسه-

 . البك من  ناد.«يتة ليست أبحل من النهبةمو إن امل ،ل من امليتةليست أبح
  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  أبو داود

 [.2/156[ ج 2705كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

ه وعلى صلى هللا علي -قال: ل يت رجال  من ص ب النيب  ،محيد احلمرييعن  -1295
ه وعلى آله صلى هللا علي -: هنى رسول هللا قال ،كما ص به أبو  ريرة  ص به-آله وسلم 

يغارفا ول»أو الرج  بفض  املرأة . زاد مسدد:  ،أن حغ س  املرأة بفض  الرج -وسلم 
 .«مجيعاً 

  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [. 81كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

 ،فضلهوال تغتسل ب ،الرجل من فضل امرمتهال يغتسل »وأخرجه أمحد بلفظ:  -1296
 . «وال لمتشط يف كل يوم ،وال يبول يف مغتسله
 وروا  النسائي. 

 [. 238ص يح. كما يف "ص يح النسائي"   وقال البيص احلبا :

قال: خرجنا مع رسول  ،عن رج  من احن ار ،عن أبيه ،عاصم بن كليبعن  -1297
لى هللا عليه ص -فرأيت رسول هللا  ،يف جنازة -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

من قبل  موسع ،موسع من قبل رجليه»و و على ال رب يوصي احلافر: -وعلى آله وسلم 
 ،فأكلوا ،وممث وضع ال  ،فوضع يد  ،ابلطعام فجيء ،فلما رجع اس  بله دا  امرأة. «رمسه
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مث قال:  ،مه م  يف فيلوك ل-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فنظر آابؤان رسول هللا 
إ  أرسلت  ،. فأرسلت املرأة ف الت: اي رسول هللا«مجدوا حلم شاة مخذت بغري مذن مهلها»

 افأرسلت إىل جار ل قد اشرتى شاة أن أرس  إل هب ،شاة فلم أجدل برتي يإىل الب يع 
 عليه صلى هللا -ف ال رسول هللا  ،هبا فأرسلت إىل ،فأرسلت إل امرأحه ،جدبثمنها فلم يو 

. «مطعميه األسارى»: -وعلى آله وسلم 
  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،أخرجه أبو داود

 [.2/335[ ج 3332كما يف "ص يح أيب داود"   .ص يح وقال البيص احلبا :

لى ص -عمرو بن أوس قال: أنبأان رج  من ث يف أنه سع منادي النيب عن  -1298
حي  ،لصالةلى احي ع»  مطرية يف السفر ي ول: يعي يف ليل-هللا عليه وعلى آله وسلم 

 . «الكمصلوا يف رح ،على الفالح
 وأخرجه أمحد.  ،على شرط البيخني ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،أخرجه النسائي

 [.652كما يف "ص يح النسائي" برقم    ص يح اإلسناد. وقال البيص احلبا :

أهنم  -عليه وعلى آله وسلم صلى هللا  -أص اب النيب أسلم من رج  من عن  -1299
ون إىل أ اليهم مث يرجع ،املغرب-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -كانوا ي لون مع النيب 

 ون ويب رون مواقع سهامهم. مير  ،إىل أق ى املدين 
  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  النسائي

 [.1[ ج 519كما يف "ص يح النسائي"    ص يح اإلسناد. وقال البيص احلبا :

 -نيب أن رجال  من أص اب ال ،عبيد هللا بن عبد هللا بن ع ب  ابن مسعودعن  -1300
وعلى آله وسلم  صلى هللا عليه -حدثه أنه سع رسول هللا -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

.«من يلتمع بصره ،إذا كان محدكم يف صالة فال يرفع بصره إىل السما »ي ول: -
و رررررو  ،إال علررررري برررررن إسررررر اق ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ، رررررذا حرررررديث صررررر يح :وقرررررال شررررريخنا ،أخرجررررره أمحرررررد

 . وأخرجه النسائي ،كما يف "هتذيب ال هذيب"  ،والنسائي ،وقد وث ه ابن معني ،أبو احلسن املروزي
 [.762كما يف "ص يح اجلامع"    .ص يح وقال البيص احلبا :

ال قال: ق-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رج  من أص اب النيب عن  -1301
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.«ملئ عمار إلماَّنً إىل مشاشه»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
وقرررررد وث ررررره  ،إال أاب عمرررررار ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ، رررررذا حرررررديث صررررر يح وقرررررال شررررريخنا: ،أخرجررررره النسرررررائي

 يف فضائ  ال  اب  من "الكربى".  ،وأخرجه النسائي ،أمحد
غررررررري عمررررررار واسرررررره عريررررررب بررررررن  ،رجررررررال البرررررريخني ،لرررررره ث رررررراترجا ،إسررررررناد  صرررررر يح وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :

 [.807كما يف "ال  ي  "    ،وجهال  ال  ايب ال حضر ،و و ث   ،محيد اهلمدا 

صلى  -معاذ بن عبد هللا اجلهي أن رجال  من جهين  أخرب  أنه سع النيب عن  -1302
يف الركع ني   ،﴾اََلَازِْلزَ  ِإَذا زُْلزَِلِت اأْلَْرضُ ﴿ي رأ  يف ال بح: -هللا عليه وعلى آله وسلم 

 ذلك م قرأ أ ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -كل يهما. فال أدري أنسي رسول هللا 
 عمدا . 

وقرررررد  ،إال معررررراذ برررررن عبرررررد هللا ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ، رررررذا حرررررديث صررررر يح وقرررررال شررررريخنا: ،روا  أبرررررو داود
 كما يف "هتذيب الكمال".   ،وغري  ،وث ه ابن معني

 [.816كما يف "ص يح أيب داود"    حسن. يص احلبا :وقال الب

لى هللا ص -أنه اس أذن على النيب  ،قال: أخربان رج  من بي عامر ،ربعيعن  -1303
عليه وعلى آله  صلى هللا -ف ال: أأجل؟. ف ال النيب  ،و و يف بيت-عليه وعلى آله وسلم 

 «دخل؟: السالم عليكم ممفرل له قل ،االستئذانعلمه ف ،مخرج إىل هذا»خلادمه:  -وسلم 
على آله صلى هللا عليه و  -أأدخ .  فأذن له النيب  ،فسمعه الرج  ف ال: السالم عليكم

فدخ .-وسلم 

مبعنرررررا ... قرررررال: -صرررررلى هللا عليررررره وعلرررررى آلررررره وسرررررلم  -ويف روايررررر  لررررره: أنررررره اسررررر أذن علرررررى النررررريب  ،روا  أبرررررو داود
 على شرط البيخني.  ، ذا حديث ص يح ف لت: السالم عليكم أأدخ ؟. وقال شيخنا: ،فسمع ه

 .[5177"  ص يح أيب داودكما يف "  .ص يحوقال البيص احلبا : 

ليه وعلى صلى هللا ع -خمووم عن خادم للنيب  لبي موىل زايد زايد بن أيبعن  -1304
 ا ي ول -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قال: كان النيب  ،رج  أو امرأة -آله وسلم 
وما »قال: حىت كان ذات يوم ف ال: اي رسول هللا حاجيت. قال:  «حاجة؟ ملك»للخادم: 
: قال «ومن دلك على هذا؟»قال: حاجيت أن حبفع ل يوم ال يام . قال:  «حاجتك؟
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.«فأعينِّ بكثرة السجود ،ا الإمَّ »ريب. قال: 
 رجاله رجال ال  يح.  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أمحد

[ ج 2102كمررررررررا يف "ال رررررررر ي  "    ،علررررررررى شرررررررررط مسررررررررلم ، ررررررررذا إسررررررررناد صرررررررر يح  :وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا
5/138.] 

 صلى هللا -أن رجال  من أص اب النيب  ،محيد بن عبد الرمحن بن عوفعن  -1305
ليه وعلى صلى هللا ع -قلت وأان يف سفر مع رسول هللا  قال: ،–عليه وعلى آله وسلم 

حىت أرى  ،الةل -عليه وعلى آله وسلم صلى هللا  -:وهللا حرقنب رسول هللا -آله وسلم 
فنظر يف  ،مث اس ي ظ ،اضطجع  وايب من اللي  ،و ي الع م  ،فلما صلى العباء ،فعله

مث أ وى  ،(1)﴾ْلِميَعادَ ِإنََّك الَ خُتِْلُ  ا﴿حىت بلغ  ﴾رَب ََّنا َما َخَلْرَت َهذا اَبِطالً ﴿احفق ف ال:
مث أفر  يف  ،فاس   منه سواكا   ،إىل فراشه-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

مث  ،حىت قلت: قد صلى قدر ما انم ،مث قام ف لى ،فاسنت ،قد  من إداوة عند  ماء
وقال:  ،مث اس ي ظ ففع  كما فع  أول مرة ،حىت قلت: قد انم قدر ما صلى ،اضطجع

 قب  الفجر. ثالث مرات-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ففع  رسول هللا  ،مث  ما قال
يف "عمررررررر   ،وأخرجررررررره النسرررررررائي ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  النسرررررررائي
 وقرررررال البررررريص احلبرررررا : بررررره. –عرررررو وجررررر   –وفيررررره وكرررررانوا يوعمرررررون أنررررره ال هجرررررد الرررررذي أمرررررر هللا  ،اليررررروم والليلررررر " مبعنرررررا 

 [.1625ص يح اإلسناد. كما يف "ص يح النسائي"  

أ لي  قال ل ،أنه قال: نولت أان وأ لي بب يع الغرقدرج  من بي أسد عن  -1306
 ،لهفوجدت عند  رجال  يسأ-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أذ ب إىل رسول هللا 

 وىل الرج  . ف«ال مجد ما معطيك»ي ول: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ورسول هللا 
صلى هللا  -رسول هللا و و ي ول: لعمري إنك ل عطي من شئت. ف ال  ،عنه و و مغضب

 ،من سأل منكم وله موقية ،يغضب علي من ال مجد ما معطيه»: -عليه وعلى آله وسلم 
واحوقي   ،. قال احسدي ف لت: لل    لنا خري من أوقي «فرد سأل الناس إحلافاً  ،مو عدَلا

                                         
 .194 -190سورة ال عمران، اآلي :    (1)
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آله  وعلى صلى هللا عليه -ف دم على رسول هللا  ،رجعت ومل أسألهفأربعون درمها . قال: 
عو وج   –حىت أغناان هللا  ،أو كما قال ،ف سم لنا منه ،وزبيب ،شعري ذلك بعد -وسلم 

-.
 وأخرجه النسائي.  ،على شرط البيخني ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أبو داود

 [.1/451[ ج 1627كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

انطل ت أان وأيب إىل صهر لنا من  قال: ،نفي عبد هللا بن حممد بن احلعن  -1307
لعلي أصلي  ،ف ال: لبع  أ له اي جاري  ائ و  بوضوء ،ف ضرت ال الة ،احن ار نعود 

ه وعلى آله صلى هللا علي -ف ال: سعت رسول هللا  ،عليه ذلك قال: فأنكران  ،فأسرتيح
.«قم اي بالل فأرحنا ابلصالة»ي ول: -وسلم 

 على شرط البخاري.  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.3/225[ ج 4986كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

صلى هللا  -أخرب  رجالن أهنما أحيا النيب  ،عبيد هللا بن عدي بن اخليارعن  -1308
 ،نا الب ريفسأال  منها فرفع ف ،و و ي سم ال دق  ،يف حج  الودا -عليه وعلى آله وسلم 

 وال حظ فيها لغين وال لروي ،إن شئتما معطيتكما»ف ال:  ،فرآان جلدين ،وخفضه
 . «مكتسب

 وأمحد.  ،وأخرجه النسائي ،على شرط البيخني ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.876[ ويف "اإلرواء"  1[ ج 1633كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

ى آله صلى هللا عليه وعل -عن رج  قال: كنت رديف النيب  ،أيب املليحعن  -1309
فإنك  ،ال ترل تعست الشيطان»ف لت: حعس البيطان. ف ال:  ،فعثرت داب ٌ  ،-وسلم 

 فإنك والكن قل بسم هللا ،ويرول: برويت ،تعاظم حىت يكون مثل البيت ذلك إذا قلت 
 .«تصاغر حىت يكون مثل الذابب ذلك إذا قلت 

 رجاله رجال ال  يح.  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.3[ ج 4982كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

خذ ا فأ ،أنه كان يرعى ل    ببعب من شعاب أحد ،رج  من بي حارث عن  -1310
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مث جاء  ، ريق دمهاأ به يف لب ها حىت ومل جيد شيئا  ين ر ا به. فأخذ وحدا  فوجأ ،املوت
 كلها.فأمر  أب ،ذلك فاخرب  ب-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 

 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.2/192[ ج 2823كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

وسلم  عليه وعلى آلهصلى هللا  -عطاء أن رجال  أخرب  أنه رأى رسول هللا عن  -1311
 . «فحبهما ،اللهم إين محبهما»يضم إليه حسنا  وحسينا  وي ول: -

  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،اإلمام أمحد  روا
 [.2789[ حتت رقم:  6/685كما يف ال  ي  "  ج   إسناد  ص يح. وقال البيص احلبا :

 عت رسول هللاقال: س ،قال: حدثي رج  من بي  الل ،أيب زمي  ساكعن  -1312
 . «ة سويوال لذي مر  ،ال حتل الصدقة لغين»ي ول: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -

 رجاله رجال ال  يح.  ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أمحد
 [.3/385كما يف "اإلرواء"  ج   ،وسند  جيد ،وأمخد ،أخرجه الط اوي وقال البيص احلبا :

-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب  رج  من احن ار من أص ابعن  -1313
.«ولمس من طيب إن وجد ،والسواك ،حق على كل مسلم: الغسل يوم اجلمعة»أنه قال: 

 رجاله رجال ال  يح.  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أمحد
كمرررررا يف "ال ررررر ي  "   ،رجرررررال البررررريخني ،فرررررإن رجالررررره كلهرررررم ث رررررات ،إسرررررناد  صررررر يح وقرررررال البررررريص احلبرررررا :

 1796.] 

ليه صلى هللا ع -عن النيب  ،عن رج  من احن ار ،أيب عمرو البيبا عن  -1314
 ،-عز وجل  –يف سبيل هللا الرجل اخليل ثالثة: فرس يربطه »قال: -وعلى آله وسلم 

فثمنه  ،نوفرس يغالق عليه الرجل ويراه ،وعلفه مجر ،فثمنه مجر وركوبه مجر ورعايته مجر
 . «عاىلإن شا  هللا ت ،فعسى من يكون سداداً من الفرر ،نةوفرس للبط ،وعلفه وزر ،وزر

 رجاله رجال ال  يح.  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أمحد
غرررررري الرجررررر   ،مرررررن رجرررررال البررررريخني ،رجالررررره كلهرررررم ث رررررات ،إسرررررناد  صررررر يح ،وقرررررال البررررريص احلبرررررا : صررررر يح

 [.1508  حتت رقم كما يف "اإلرواء"  .ومن الظا ر أنه ص ايب ،احن اري

ىل إ مدعو»قال: قلت اي رسول هللا إال ما حدعو؟. قال:  ،رج  من بلهجيمعن  -1315
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والذي إن ضللت أبرض قفر  ،الذي إن مسَّك ضر فدعوته كش  عنك ،هللا وحده
ي. . قال قلت: فأوص«والذي إن مصابتك سنة فدعوته منبت عليك ،دعوته رد عليك

من تلرى مخاك ومنت منبسط إليه  ولو ،وال تزهدن يف معرو  ،ال تسَّب محد»قال: 
إن مبيت ف ،وائتزر إىل نص  الساق ،ولو من تفرغ من دلوك يف إَّن  املستسري ،وجهك

تبارك  –وإن هللا  ،فإن إسبال اإلزار من املخيلة ،وإايك وإسبال اإلزار ،فإىل الكعبني
.«ال حيب املخيلة –وتعاىل 

  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  أمحد
كمرررررررا يف "ال ررررررر ي  "   ،رجالررررررره كلهرررررررم ث ررررررات رجرررررررال البخررررررراري ، رررررررذا سررررررند صررررررر يح البررررررريص احلبرررررررا :وقررررررال 

 [ ومل يذكر  بطوله وأشار إىل اجلمل  احخرية. 420 

وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -ابن أيب ليلى عن رج  من أص اب النيب عن  -1316
والزبيب  ،مروالت عن البلح هني»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ،-

 . «والتمر
 وأخرجه النسائي.  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أبو داود

 [.2[ ج 3705كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

 ابن يعي –أيب عمران اجلو  قال: قلت جلندب: إ  قد ابيعت  ؤالء عن  -1317
. قال: ف لت: إهنم أيبون ،ف ال: أمسك ،الباموإهنم يريدون أن أخرج معهم إىل  ،-الوبري 

ثي فالن ف ال جندب حد ،قال: قلت: إهنم أيبون إال أن أقاح  معهم ابلسيف ،اف د مبالك
 ،وم الريامةجيئ املرتول براتله ي»قال: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا 

. «ما قتلتهعال»: في ول: . قال شعب : وأحسبه قال«فيرول اي رب سل هذا فيما قتلين
 . قال جندب ف  ها. «قتلته على ملك فالن»في ول: 

رجالررررررره  وقرررررررال شررررررريخنا: ،وأخررررررررج النسرررررررائي املرفرررررررو  منررررررره ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أمحرررررررد
 رجال ال  يح. 

 [.3/76[ ج 4009كما يف "ص يح النسائي"    ،ص يح وقال البيص احلبا :
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  أيب قال: كنت جالسا  إىل جنب محيد بن عبد أخرب  ،إبرا يم بن سعدعن  -1318
أرس   ،رأو قال: وق ،ويف أذنيه صمم ،فمر شيص مجي  من بي غفار ،الرمحن يف املسجد

د ص ب رسول فإنه ق ،إليه محيد. فلما أقب  قال: اي ابن أخي أوسع له فيما بيي وبينك
محيد: له ف ال  ،ه وبينفجاء حىت جلس فيما بيي-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

ف ال  ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ي عن رسول هللا   ذا احلديث الذي حدث
عز وجل  – إن هللا»ي ول: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -البيص: سعت رسول هللا 

 . «ويضحك محسن الضحك ،نطقفينطق محسن امل ،ينشئ السحاب –
 ديث ص يح.  ذا ح وقال شيخنا: ،روا  أمحد

  ،وجهالررررررر  ال ررررررر ايب ال حضرررررررر ،رجرررررررال البررررررريخني ،رجالررررررره ث رررررررات ،وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا : إسرررررررناد  صررررررر يح
 وض كه  و الربق. ،[. ونط ه  و الرعد4/228[ ج 1665كما يف "ال  ي  "  

ليه صلى هللا ع -و و من أص اب النيب  ،أن عمه حدثه ،عمارة بن خومي عن  -1319
أعرايب  اب ا  فرسا  من-ى هللا عليه وعلى آله وسلم صل -أن النيب -وعلى آله وسلم 
 -فأسر  رسول هللا  ،لي ظيه مثن فرسه-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فاس  بعه النيب 

 ،عرايبوأبطأ احعرايب. فطفق رجال يعرتضون اح ،املبي-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
قد اب اعه - عليه وعلى آله وسلم صلى هللا -وال يبعرون أن النيب  ،فيساومونه ابلفرس

ب اعا   ذ  ف ال: إن كنت م-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فنادى احعرايب رسول هللا 
ع نداء احعرايب حني س-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وإال بع ه ف ام النيب  ،الفرس
صلى  -لنيب  و ف ال اف ال احعرايب: ال وهللا ما بع ك  «موليس قد ابتعته منك؟»ف ال: 

شهيدا  ف ال  فطفق احعرايب ي ول:  لم «بال قد ابتعته منك»: -هللا عليه وعلى آله وسلم 
على آله وسلم صلى هللا عليه و  -فأقب  النيب  ،خومي  ابن ثبت: أان أشهد أنك قد ابيع ه

ى هللا صل - فجع  النيب ،ف ال: ب  دي ك اي رسول هللا «مب تشهد؟»على خومي  ف ال: -
 شهادة خومي  ببهادة رجلني.-عليه وعلى آله وسلم 

وقررررررد  ،إال عمرررررارة برررررن خوميررررر  ،رجالررررره رجرررررال ال رررررر يح ، رررررذا حررررررديث صررررر يح وقرررررال شررررريخنا: ،روا  أبرررررو داود
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 وأخرجه النسائي.  ،وابن سعد ،وث ه النسائي
[.2/399[ ج 3607كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

ى هللا صل -ري بن أنس عن عموم  له من احن ار قال: ا  م النيب أيب عمعن  -1320
ضور ف ي  له: ان ب راي  عند ح ،لل الة كيف جيمع الناس هلا-عليه وعلى آله وسلم 

يعي  ،. قال: فذكر له ال نعذلك فلم يعجبه  ،فإذا رأو ا آذن بعضهم بعضا   ،ال الة
قال:  «هو من ممر اليهود»وقال:  ،لكذ فلم يعجبه  ،وقال زايد: شبور اليهود ،بورالب

 ،هفان رف عبد هللا بن زيد بن عبد رب «هو من ممر النصارى»ف ال:  ،فذكر له الناقوس
قال:  ،نامهفأري احذان يف م-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -و و مه م هلّم رسول هللا 

: اي رسول هللا ه ل ف ال ،فأخرب -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فغدا على رسول هللا 
 قال: وكان عمر بن اخلطاب قد رآ  ،إذا أات  آت فأرا  احذان ،إ  لبني انئم وي ضان

-له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -فك مه عبرين يوما . قال: مث أخرب النيب  ،ذلك قب  
 سولف ال: سب ي عبد هللا بن زيد فاس  ييت. ف ال ر  «ما منعك من ختَبين؟»ف ال له: 

 بن زيد نظر ما أيمرك به عبد هللااي بالل قم فا»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
. قال: فأذن بالل.«فافعله

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.1/145[ ج498كما يف "ص يح أيب داود"    حسن. وقال البيص احلبا :

وعلى  صلى هللا عليه -ب النيب أيب عمري ابن أنس عن عموم  له من أص اعن  -1321
 رأواهدون أهنم يب-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن ركبا  جاءوا إىل النيب -آله وسلم 

وإذا أصب وا يغدوا إىل م ال م.  ،فأمر م أن يفطروا ،اهلالل ابحمس

 ،إال أاب عمرررررررري برررررررن أنرررررررس ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أبرررررررو داود
 وابن ماجه.  ،وأخرجه النسائي ،كما يف "هتذيب ال هذيب"  ،وقد قال فيه ابن سعد: كان ث   قلي  احلديث

 س.[1/317[ ج 1157كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -أخرب  من رأى النيب  ،عن حممد بن إبرا يم -1322
 لويت ابسطا  كفيه. يدعو عن عند أحجار ا –
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 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.1172ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

ى آله صلى هللا عليه وعل -قال: حدثي من سع رسول هللا  ،أيب العالي عن  -1323
. «معطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود»ي ول: -وسلم 

كمرررررا يف   ،وأبرررررو العاليررررر  رفيرررررع برررررن مهرررررران الرايحررررري ، رررررذا حرررررديث صررررر يح وقرررررال شررررريخنا: ،ابرررررن أيب شررررريب روا  
  وروا  أمحد. ،"هتذيب ال هذيب"

 [.1065كما يف "ص يح اجلامع"   ص يح. وقال البيص احلبا :

آله  صلى هللا عليه وعلى -أيب نضرة حدثي من سع خطب  رسول هللا عن  -1324
 ،كم واحدوإن ماب ،اي ميها الناس: مال إن ربكم واحد»بريق ف ال: يف وسط أايم ال -وسلم 

مسود ال و  ،ألمحر على اسودمال ال فضل لعري على معجمي وال لعجمي على عري وال 
لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -قالوا: بّلغ رسول هللا  «مبلغت؟ ،إال ابلتروى ،على ممحر

 ،قالوا: شهر حرام «مي شهر هذا؟»قال:  ،رامقالوا: يوم ح «مي يوم هذا؟»مث قال:  ،-
 «إن هللا قد حرم بينكم دما كم ومموالكم»قال:  ،قالوا: بلد حرام «مي بلد هذا؟»قال: 

كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم » ،قال: أو أعراضكم أم ال ،قال: وال أدري
ليبلغ »ال: ق ،-ه وسلم صلى هللا عليه وعلى آل -قالوا: بلّغ رسول هللا  «مبلغت؟ ،هذا

. «الشاهد الغائب
  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  اإلمام أمحد

 -غرررررري مرررررن سرررررع خطبررررر  النررررريب  ،رجرررررال مسرررررلم ،رجالررررره كلهرررررم ث رررررات ،إسرررررناد  صررررر يح وقرررررال البررررريص احلبرررررا :
كمرررررا   ،م عرررردولوال رررر اب  كلهررررر ، ررررا ال يضررررر حنررررره صرررر ايب ذلرررررك فإنررررره مل يسررررّم و ،-صررررلى هللا عليرررره وعلرررررى آلرررره وسررررلم 

 [.2700 حتت رقم  يف "ال  ي  "

لى هللا عليه ص -قال: أخرب  من سعه من رسول هللا  ،أيب البخرتي الطائيعن  -1325
. «لن يهلك الناس حىت يعذروا من منفسهم»أنه قال: -وعلى آله وسلم 

خرجرررررره وأ ،وأبررررررو البخرررررررتي و ررررررو سررررررعيد بررررررن فررررررريوز ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  اإلمررررررام أمحررررررد
 أبو داود. 
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 [.3/38[ ج 4347كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

ليه وعلى صلى هللا ع -املهلب بن أيب صفرة قال: أخرب  من سع النيب عن  -1326
.«ال ينصرون ،إن بُ يِِّ تُّم فليكن شعاركم: َحمَ »ي ول:  –آله وسلم 

وعبرررررررد الررررررررزاق. وقرررررررال البررررررريص  ،وأخرجررررررره الرتمرررررررذي ،ح رررررررذا حرررررررديث صررررررر ي وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أبرررررررو داود 
 [.2/121[ ج 2597كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. احلبا :

آله  صلى هللا عليه وعلى -قال أخرب  من رأى النيب  ،حممد بن إبرا يمعن  -1327
 يدعو عند أحجار الويت ابسطا  كفيه. –وسلم 

وال رررررر ايب املرررررربهم  ررررررو  نررررررا  ،شرررررررط البرررررريخنيعلررررررى  ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أبررررررو داود
 عمري موىل أيب حلم. 

 [.1668كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :
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 على آلهصلى هللا عليه و  -عن أساء بنت أيب بكر قالت: ملا وقف رسول هللا  -1328
قال أبو ق اف : البن  له من أصغر ولد . أي بني : أههري يب على  ،بذي طوى –وسلم 

  ماذا حرين؟ ف ال: اي بني ،قالت: فأشرفت به عليه ،أيب قبيس. قالت: وقد كف ب ر 
اد م بال  السو  ذلك قالت: أرى سوادا    معا . قال: حلك اخلي . وأرى رجال  يسعى بني 

: قد وهللا مث قالت ،الواز . يعي الذي أيمر اخلي  وي  دم إليها ومدبرا . قال: بني  ذلك
احنطت به وحل ا  ف ،فأسرعي يب إىل بييت ،ف ال: قد وهللا إذا دفعت اخلي  ،ان بر السواد

فاق لعه  ،ا رج ف ل ا  ،ويف عنق اجلاري  طوق هلا من ورق ،قب  أن ي   إىل بي ه ،اخلي 
ك  ودخ  م –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - قالت: فلما دخ  رسول هللا ،من عن ها
لى آله وسلم صلى هللا عليه وع -رسول هللا  رآ فلما  ،أات  أبو بكر أببيه يعود  ،املسجد

: اي رسول هللا . قال أبو بكر«هال تركت الشيخ يف بيته حىت مكون مَّن آتيه فيه»قال:  –
 ،سح صدر مث م ،أجلسه بني يديه و أحق أن ميبي إليك من أن متبي أنت إليه. قال: ف

صلى هللا عليه وعلى  -على رسول هللا  ودخ  به أبو بكر  ،فأسلم «مسلم»مث قال: 
: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال رسول هللا  ،ورأسه كأنه ثغام  –آله وسلم 

طوق  م. مث قام أبو بكر فأخذ بيد أخ ه ف ال: أنبد ابهلل وابإلسال«غريوا هذا من شعره»
 ف ال: اي ُأخ يب  اح سيب طوقك.  ،أخيت. فلم جيبه أحد
وأخرجرررررررره ابررررررررن  بررررررررام يف "السرررررررررية" عررررررررن ابررررررررن  ، ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن وقررررررررال شرررررررريخنا: ،روا  اإلمررررررررام أمحررررررررد

فرررروهللا إن احمانرررر  يف النرررراس اليرررروم ل ليرررر . ولعرررر  اإلمررررام أمحررررد  ،وفيرررره بعررررد قررررول أيب بكررررر: اح سرررريب طوقررررك ،إسرررر اق برررره
يهررررررا مررررررن احلكررررررم ب لرررررر  احمانرررررر  يف يرررررروم الفرررررر ح مررررررع مررررررا أنرررررره يوجررررررد فرررررريهم أفاضرررررر  ال رررررر اب . وقررررررال حررررررذفها عمرررررردا  ملررررررا ف
حن اجلررررري  فيررررره   ،يف "البدايررررر  والنهايررررر " يعررررري بررررره ال رررررديق ذلرررررك اليررررروم علرررررى ال عيرررررني –رمحررررره هللا –احلرررررافظ ابرررررن كثرررررري 
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وهللا أعلرررررم.  ،مرررررن حرررررريبولعررررر  الرررررذي أخرررررذ  أتول أنررررره  ،مرررررع ان برررررار النررررراس ،وال يكررررراد أحرررررد يلررررروي علرررررى أحرررررد ،كثررررررة
[. ولرررررررره يف 1/273 ج  [7164كمررررررررا يف حعلي احرررررررره علررررررررى "صرررررررر يح ابررررررررن حبرررررررران"    ،حسررررررررن وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :

 [.496"ال  ي  "  

 

اطم  إن ف ،قلت: اي رسول هللا عن أساء بنت عميس رضي هللا عنها قالت: -1329
لى هللا عليه ص -ف ال رسول هللا  ،ذ كذا وكذا فلم ح ليبنت أيب حبي  اس  يضت من

صفرة  فإذا رأت ،إن  ذا من البيطان ل جلس يف مركن ،سب ان هللا»: -وعلى آله وسلم 
 ،واحدا   وحغ س  للمغرب والعباء غسال   ،فل غ س  للظهر والع ر غسال  واحد ،فوق املاء

  .«ذلك وح وضأ فيما بني  ،وحغ س  للفجر غسال  واحد
 على شرط مسلم.  ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أبو داود

 [.1/88[ ج 296ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

 

لى هللا ص -قالت: ابيعت رسول هللا  ،  رضي هللا عنها عن أميم  بنت رقي -1330
: هللا ورسوله . قلت«فيما استطعت ومطرت» ال لنا:يف نسوة ف –عليه وعلى آله وسلم 
 ال رسول قال سفيان: حعي صاف نا. ف ،قلت: اي رسول هللا ابيعنا ،ارحم بنا منا أبنفسنا

 . «إمنا قويل ملائة امرمة كرويل المرمة واحدة»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
علررررررى شرررررررط  ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح شرررررريخنا: وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن صرررررر يح. وقررررررال ،روا  الرتمررررررذي

 و و من اححاديث اليت ألوم الدارقطي البخاري ومسلما  أن  رجا ا. ،البيخني
  أهنا قالت: أحيت النيب واحلديث أخرجه النسرررررررررررائي بسرررررررررررند  عن أميم  بنت رقي   - 

يعك هللا نبا ف لنا: اي رسررول ،يف نسرروة من احن ررار نبايعه –صررلى هللا عليه وعلى آله وسررلم 
 ،يدينا وأرجلناوال  يت ببه ان نفرتيه بني أ ،وال نو  ،وال نسرررق ،على أن ال نبرررك ابهلل شرريئا  
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 . «....فما استطعت ومطرت»وال نع يك يف معرف. قال: 
وذكررررررر طريررررررق منهررررررا وفيهررررررا:  ،عررررررن أميمرررررر  ،مررررررن طرررررررق عررررررن حممررررررد بررررررن املنكرررررردر ،وأمحررررررد ،وأخرجرررررره ابررررررن ماجرررررره

 . «قويل ملائة امرمة كرويل المرمة واحدةإمنا  ،إين ال مصافح النسا »

[ و ررررررررررررررو يف 2/208[ ج 1598كمررررررررررررررا يف "صرررررررررررررر يح الرتمررررررررررررررذي"    صرررررررررررررر يح. وقررررررررررررررال البرررررررررررررريص احلبررررررررررررررا :
 [.529"ال  ي  "  

 

لى آله صلى هللا عليه وع -أن النيب  ،عن بسرة بيت صفوان رضي هللا عنها -1331
 . «يتوضأره فال يصل حىت من مس ذك»قال:  –وسلم 

وقرررررد صررررررّ  عرررررروة ساعررررره مرررررن  ،علرررررى شررررررط البررررريخني ، رررررذا حرررررديث صررررر يح وقرررررال شررررريخنا: ،روا  الرتمرررررذي
 واحلديث أخرجه النسائي.  ،بسرة يف "مسند أمحد" فأمنا من واسط  مروان بن احلكم

 [.181كما يف "ص يح أيب داود"    ،ص يح وقال البيص احلبا :

 

لى كل ع»قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن النيب  ،عن حف   -1332
. «اجلمعة الغسل إىل وعلى كل من راح ،حمتلم رواح اجلمعة
و رررررررو  ،إال شررررررريص أيب داود ،رجالررررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أبرررررررو داود

 حوىل. احلديث أخرج النسائي منه اجلمل  ا ،ث  
 [.342كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

 

عن أم حبيب  أهنا كانت عند ابن ج   فهلك عنها وكان فيمن  اجر إىل  -1333
و ي  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فووجها النجاشي رسول هللا  ،أر  احلبب 
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 د م. عن
وقرررررررررد روا  يرررررررررونس عرررررررررن  ،علرررررررررى شررررررررررط البررررررررريخني ، رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح وقرررررررررال شررررررررريخنا: ،روا  أبرررررررررو داود

 مرسررررررررال  كمررررررررا يف "السررررررررنن" وال يضررررررررر حن معمررررررررر أرجررررررررح مررررررررن يررررررررونس يف الو ررررررررري. وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا : ،الو ررررررررري
 [.1[ ج 2086كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح.

   حلبب فمات أبر  ا ،هللا بن ج   أهنا كانت حتت عبيد ،عن عروة عن أم حبيب، 
 ، موأمهر ا أربع  آالف در  –صررررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررررلم  -فووجها النجاشرررررررري النيب 

. قال أبو مع شررررررحبي  بن حسرررررن  –صرررررلى هللا عليه وعلى آله وسرررررلم  -وبعث هبا إىل النيب 
 داود: حسن   ي أمه. 

إال حجررررررررراج ابرررررررررن أيب  ،رجرررررررررال البررررررررريخنيرجالررررررررره  ، رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح وقرررررررررال شررررررررريخنا: ،روا  أبرررررررررو داود
 واحلديث أخرجه النسائي.  ،يع وب فمن رجال مسلم

 [.2107كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

هللا  صلى -روج النيب  ،أنه سأل أخ ه أم حبيب  ،عن معاوي  بن أيب سفيان  -1334
ي لي  –ليه وعلى آله وسلم صلى هللا ع -   كان رسول هللا  ،-عليه وعلى آله وسلم 

 ف الت: نعم إذا مل يرى فيه أذى .  ،يف الثوب الذي جيامعها فيه
وابرررررن  ،واحلرررررديث أخرجررررره النسرررررائي ،ورجالررررره ث رررررات ، رررررذا حرررررديث صررررر يح وقرررررال شررررريخنا: ،أخرجررررره أبرررررو داود

 يف "املن خب".  ،وعبد بن محيد ،وأمحد ،ماجه
 [.293ئي"  كما يف "ص يح النسا  ص يح. وقال البيص احلبا :

وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -عن النيب  –رضي هللا عنها  -عن أم حبيب   -1335
 ،ق عليب فأحوني وش ،وسفك بعضهم دماء بع  ،أريت ما حل ى أميت من بعدي»قال:  –

 .«فيهم يوم ال يام  (1)وسبق كما سبق يف أحمم قبلها فسألت هللا حعاىل أن يوليي شفاع هم
وقرررررد  ،إسرررررناد  علرررررى شررررررط البررررريخني وقرررررال شررررريخنا: قرررررال البررررريص احلبرررررا : ،صرررررم يف "السرررررن "روا  ابرررررن أيب عا

[ مبررررررا يكفررررري ويبرررررفي إن شرررررراء هللا. 1440وقررررررد كنرررررت بينرررررت ذلررررررك يف "اححاديرررررث ال ررررر ي  "   ،أعررررر  مبرررررا ال ي رررررد 
 .  206ا. ر من ك اب "ال در" صر

                                         
وسأل ه أن يوليي يوم ال يام  شفاع  فيهم ( : »  68   1كذا يف احص  ويف املس درك )ج   (1)

 ف ب  (( ا. ر من ك اب البيص.
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 على اجلميع. رمح  هللا ،قلت: فبيخنا الوادعي أقر احلبا  على ح  يح احلديث

 

لى آله صلى هللا عليه وع -عن صفي  بنت أيب عبيد أهنا سعت رسول هللا  -1336
من استطاع منكم إال لموت إال ابملدينة فليمت ِبا فإنه من لمت ِبا »ي ول:  –وسلم 

 . «يشفع له مو يشهد له
  .221كما يف "البفاع " صر  ى شرط مسلم.احلديث عل وقال شيخنا: ،روا  ابن حبان

ويف إسررررررناد  اخرررررر الف يسررررررري ال يضررررررر إن شرررررراء  ، ررررررذا إسررررررناد صرررررر يح رجالرررررره ث ررررررات وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :
 [.2928هللا حعاىل. كما يف "ال  ي  "  

 

ه ى آلصلى هللا عليه وعل -قالت: قال رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1337
من هذا؟.  فرلت: ،فسمعت صوت قارئ يررم الررآن ،منت فرميتين يف اجلنة»: -وسلم 

 ك»:  - صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -ف ال رسول هللا  «فرالوا: هذا حارثة بن النعمان
 . «وكان من مبر الناس أبمه ،الَب ذلك ك ،الَب ذلك

كمررررررا يف آخرررررررر "م رررررررنف عبرررررررد   ،ه معمرررررررروأخرجررررررر ، رررررررذا حرررررررديث صرررررر يح وقرررررررال شرررررريخنا: ،روا  اإلمررررررام أمحرررررررد
 وحلاكم.  ،وأبو يعلى ،وأخرجه احلميدي ،الرزاق"

ن  رررررررعلرررررررى شرررررررط البررررررريخني. وذكرررررررر  ،روا  ابررررررن و رررررررب يف "اجلرررررررامع" وسررررررند صررررررر يح وقررررررال البررررررريص احلبرررررررا :
 [.2/616[ ج 913كما يف "ال  ي  "    وغري م. وأمحد ،خرجه احلاكم

رادوا غس  قالت: ملا أ –آله وسلم  صلى هللا عليه وعلى -عائب  زوج النيب عن -1338
كيف   (1)اخ لفوا فيه ف الوا: وهللا ما نرى –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 

أم نغسله  ،كما جنرد مواتان  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أجنرد رسول هللا  ،ن نع

                                         
  يف سنن أيب داود ما ندري كيف ن نع. (1)
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ن  ،وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اخ لفوا ا من ال وم من رج  وهللا م حىت ،أرس  هللا عليهم السّ 
مث كلمهم من انحي  البيت ال يدري من  و ف ال: اغسلوا النيب  ،إال ذقنه يف صدر  انئما  

 -ل هللا وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا رسو  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
ويدلكه الرج   ،يفا  عليه املاء والسدر ،و و يف قمي ه –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

صلى  -ما غس  رسول هللا  ،س دبرتا وكانت ح ول: لو اس  بلت من احمر ما ،ابل ميص
 إال نساؤ .  –هللا عليه وعلى آله وسلم 

 واحلاكم.  ،وأخرجه أبو داود ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أمحد
 [.2/285[ ج 3141كما يف "ص يح أيب داود"    حسن. وقال البيص احلبا :

ت: يهودي  فاس طعمت على ابيب ف ال تعن عائب  رضي هللا عنها قالت: جاء-1339
سها قالت: فلم أزل أحب ،ومن ف ن  عذاب ال رب ،أطعمو  أعاذكم هللا من ف ن  الدجال

ا ح ول: ف لت: اي رسول هللا م –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -حىت جاء رسول هللا 
 ،ت: أعاذكم هللا من ف ن  الدجال ومن ف ن  عذاب ال رب. قل«ما ترول» ذ  اليهودي ؟ قال:

يه مدا  يس عيذ فرفع يد –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قالت عائب : ف ام رسول هللا 
نه مل يكن نيب فإ ،مما فتنة الدجال»مث قال:  ،ابهلل من ف ن  الدجال ومن ف ن  عذاب ال رب

 –عز وجل  –وهللا  ،حيذره نيب ممته إنه معور وسأحذركم حتذيراً مل ،حذر ممته منهقد إال 
وعين  ،يب تفتنونف ،فأما فتنة الرَب ،مكتوب بني عينيه كافر يررؤه كل مؤمن ،ليس أبعور
رال له: فيم  مث ي ،غري فزع وال مشعو  ،فإذا كان الرجل الصاحل مجلس يف قَبه ،تسألون

ول فيكم؟ فيرول: حممد رسكنت؟ فيرول: يف اإلسالم. فيرال: ما هذا الرجل الذي كان 
 –عز وجل  –جا َّن ابلبينات من عند هللا  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

ه: انظر إىل فينظر إليها حيطم بعضها بعضًا فيرال ل ،فصدقناه. فيفرج له فرجة قبل النار
فيرال  ،ايهفينظر إىل زهرهتا وما ف ،مث يفرج له فرجة إىل اجلنة ،-عز وجل  –ما وقاك هللا 

وإذ   ،وعليه مت وعليه تبعث إن شا  هللا ،ويرال على اليرني كنت ،له: هذا مرعدك منها
 مدري. فيرال له: فيما كنت؟ فيرول: ال ،كان الرجل السو  مجلس يف قَبه فزعاً مشعوفاً 
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فيرال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيرول: مسعت الناس يرولون قواًل فرلت كما 
: انظر إىل ما صر  فيرال له ،فينظر إىل زهرهتا وما فيها ،له فرج قبل اجلنةقالوا. فتفرج 

 ،ا بعضاً فينظر إليها حيطم بعضه ،مث يفرج له فرجة قبل النار ،عنك –عز وجل  –هللا 
مث  ،كنت على الشك وعليه مت وعليه تبعث إن شا  هللا  ،ويرال له: هذا مرعدك منها

صلى  -عن أيب  ريرة عن النيب  ،سعيد بن يسار. قال حممد بن عمرو: ف دثي «يعذب
 فذكر  حنو . –هللا عليه وعلى آله وسلم 

وحرررررررررديث عائبرررررررر  وكرررررررررذا حررررررررديث أيب  ريررررررررررة  ، ررررررررذا حرررررررررديث صرررررررر يح وقررررررررال شررررررررريخنا: ،روا  اإلمررررررررام أمحرررررررررد
 بعضهما يف ال  يح من وجهني آخرين. 

فتن             ة  مم             ا»أولررررررررررررره  ،[1374كمرررررررررررررا يف "صررررررررررررر يح اجلرررررررررررررامع"    .حسرررررررررررررن وقرررررررررررررال البررررررررررررريص احلبرررررررررررررا :
 .-رضي هللا عنها  -و و حديث عائب   ،«الدجال...

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: كان رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1340
. «اللهم محسنت َخلِّري فأحسن ُخُلري»ي ول:  –وسلم 

  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  أمحد
 [. 74كما يف "اإلرواء": ص يح.    وقال البيص احلبا :

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: قال رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1341
. «من محل من مميت ديناً مث جهد يف قضائه فمات ومل يرضه فأَّن وليه»: -وسلم 

 وأخرجه أبو يعلى.  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أمحد
 [.19ما يف "اجلنائو"    ك  على شرط البيخني. ناد  ص يحإس وقال البيص احلبا :

يه وعلى صلى هللا عل -قالت: دخ  علّي رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1342
لت: قالت: فلما جلس ق «اي عائشة قومك مسرع مميت ي حلاقاً »و و ي ول:  –آله وسلم 

. «ما هو؟و »قال:  ،جعلي هللا فداك ل د دخلت وأنت ح ول كالما  ذعر  ،اي رسول هللا
. قلت: ومم ذاك؟ قال: «نعم»قال:  ،حوعم أن قومي أسر  أم ك بك حلاقا   قالت:

ك أو عند قالت: ف لت: فكيف الناس بعد ذا «وتَ نَ فَّس عليهم ممتهم ،هم املنااييتستحل»
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 الرمحن . قال أبو عبد«الساعةعليهم حىت تروم  ،َدىًب أيكل شداده ضعافه»ذاك؟ قال: 
اجلنادب اليت مل حنبت أجن  ها. فسر  رج   و و و عبد هللا بن أمحد

  ذا حديث حسن.  وقال شيخنا: ،روا  اإلمام أمحد
 [.1953كما يف "ال  ي  "    .على شرط البيخني ،إسناد  ص يح وقال البيص احلبا :

ليه صلى هللا ع -عن عائب  رضي هللا عنها أهنا سئلت: ما كان رسول هللا  -1343
ويعم  ما يعم   ،و  ف نعله ،كان  يط ثوبهيعم  يف بي ه؟ قالت:   –وعلى آله وسلم 

الرجال يف بيوهتم. 

قالرررررت: كررررران ببررررررا  مرررررن الببرررررر  ،ويف روايررررر  أخررررررى حمحرررررد ، رررررذا حرررررديث صررررر يح وقرررررال شررررريخنا: ،روا  أمحرررررد
 و دم نفسه. وأخرجه عبد بن محيد يف "املن خب".  ،وحيلب شاحه ،يفلي ثوبه

كمررررررا يف "ال رررررر ي  "   .علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،  صرررررر يحوقررررررال البرررررريص احلبررررررا  عررررررن سررررررند أمحررررررد  ررررررذا: إسررررررناد
 671.] 

ليه صلى هللا ع -قالت: من حدثك أن رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1344
على آله صلى هللا عليه و  -ما ابل رسول هللا  ،ابل قائما  فال ح دقه –وعلى آله وسلم 

قائما  منذ أنول عليه ال رآن.  –وسلم 

وقرررررررد ثبررررررررت يف ال رررررررر ي ني مررررررررن حررررررررديث حذيفرررررررر  أن  ،ا حررررررررديث صرررررررر يح ررررررررذ وقررررررررال شرررررررريخنا: ،روا  أمحرررررررد
 ،ونعرررررررذر عائبررررررر  أبهنرررررررا مل حعلرررررررم ،فرررررررن ن ن ررررررردق حذيفررررررر  ،ابل قائمرررررررا   –صرررررررلى هللا عليررررررره وعلرررررررى آلررررررره وسرررررررلم  -النررررررريب 

 وابن ماجه.  ،والنسائي ،وحديث عائب  روا  الرتمذي
 [.12كما يف "ص يح الرتمذي"    .وقال البيص احلبا : ص يح

 –م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -أن رسول هللا  ،رضي هللا عنها عن عائب  -1345
 رخص يف زايرة ال بور. 

 ،إال بسررررررطام بررررررن مسررررررلم ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  ابررررررن ماجرررررره
 كما يف "هتذيب ال هذيب".   ،وأبو زرع  ،وقد وث ه ابن معني

 [.2/36[ ج 1286ح ابن ماجه"  كما يف "ص ي  ص يح. وقال البيص احلبا :

صلى هللا  -قال: قلت لعائب : بكم كان رسول هللا  ،عن عبد هللا بن أيب قيس-1346
 ،ومثان وثالث ،وست وثالث ،يوحر؟ قالت: كان يوحر أبربع وثالث –عليه وعلى آله وسلم 
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وال أبكثر من ثالث  عبر. قال أبو داود: زاد أمحد بن  ،ومل يكن يوحر أبن ص من سبع
ومل  ،لكذ قلت: ما يوحر؟ قالت: مل يكن يد   ،حل: ومل يكن يوحر بركع ني قب  الفجرصا

  ،يذكر أمحد ست وثالث
 وقد ذكر مسلم بعضه.  ،على شرط مسلم ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أبو داود

[.1[ ج 1362كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

آله  صلى هللا عليه وعلى -نها قالت: قال رسول هللا عن عائب  رضي هللا ع -1347
ال يف إ ،ال حيل دم امرئ مسلم يشهد من ال إله إال هللا ومن حممد رسول هللا»: -وسلم 

فإنه  ،ورسوله (1)ورجل خرج حمارابً ابهلل ،فإنه يرجم ،إحدى ثالث: رجل زَن بعد إحصان
.«فيرتل ِبامو يرتل نفساً  ،مو ينفى من األرض ،مو يصلب ،يرتل

إال حممرررررررد برررررررن سرررررررنان  ،(2)رجالررررررره رجرررررررال البررررررريخني ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أبرررررررو داود
 احلديث أخرجه النسائي.  ،البخاري ومل  رج له مسلم مبايصفمن 

 [. 4353كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

 ،علّي زينب بغري إذن ُت حىت دخلتْ ملقال: قالت عائب : ما ع ،عن عروة -1348
مث أقبلت  ،يهاأيب بكر ذريع  بنيتمث قالت: اي رسول هللا احسبك إذا قلبت  ،و ي غضىب

دونك » :-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -حىت قال النيب  ،علي فأعرضت عنها
فرأيت  ،رد علّي شيئا  ما ح ،حىت رأي ها وقد يبس ري ها يف فيها ،. فأقبلُت عليها«فانتصري

ي هل  وجهه. –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -لنيب ا

يف  ،سرررررررررائيوأخرجررررررررره الن ،علرررررررررى شررررررررررط مسرررررررررلم ، رررررررررذا حرررررررررديث صررررررررر يح وقرررررررررال شررررررررريخنا: ،روا  ابرررررررررن ماجررررررررره
  واإلمام أمحد. ،"العبرة"

كمررررررررررررررررررا يف "ال رررررررررررررررررر ي  "   علررررررررررررررررررى شرررررررررررررررررررط مسررررررررررررررررررلم. ،إسررررررررررررررررررناد  صرررررررررررررررررر يح وقررررررررررررررررررال البرررررررررررررررررريص احلبررررررررررررررررررا :
 [.4/476[ ج1862 

لت: أُم ر ْت بريرة أن حع د بثالث حي . قا ،عن عائب  رضي هللا عنها-1349

                                         
  .195، الب رة﴾  ال ربْهُلك     إ ىل   أب  ْيد يُكمْ  حُرْلُ واْ  و ال   ائدة يف املفعول كما يف قوله﴿ يف العون الباء ز  (1)

 وقد أخرج مسلم سند  وأشار إليه. شيخنا.  (2)
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إال علرررررري بررررررن حممررررررد و ررررررو  ،علررررررى شرررررررط البرررررريخني ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  ابررررررن ماجرررررره
 و و ث  .  ،الطنافسي

[ وصرررررررررررر  ه يف صرررررررررررر يح ابررررررررررررن ماجرررررررررررره" 2120صرررررررررررر يح. كمررررررررررررا يف "اإلرواء"   وقررررررررررررال البرررررررررررريص احلبررررررررررررا :
 1702.] 

هم مع »قال:  ،سول هللا ذراري املؤمننيقالت: اي ر  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1350
قلت : اي  .«هللا معلم ِبا كانوا عاملني». ف لت: اي رسول هللا بال عم ؟ قال: «آابئهم

هللا »قال:  ،. قلت: اي رسول هللا بال عم ؟«من آابئهم»قال:  ،رسول هللا فذراري املبركني
. «معلم ِبا كانوا عاملني

محرررررر   وأمررررررا مرررررن حيرررررث املرررررنت فرررررإن ،يرررررث السرررررندا حررررررديث صررررر يح مرررررن ح رررررذ وقرررررال شررررريخنا: ،روا  أبرررررو داود
فاحبنرررررراء مررررررن  ،فيمررررررا إذا بيررررررت الكفررررررار املسررررررلمون ومل يسرررررر طيعوا ال مييررررررو بررررررني الكبررررررري وال ررررررغري ،علررررررى احلكررررررم الرررررردنيوي

راجررررررع "هتررررررذيب السررررررنن" البررررررن  ،كمررررررا يف حررررررديث سرررررررة بررررررن جنرررررردب  ،وأمررررررا احلكررررررم احخررررررروي فهررررررم يف اجلنرررررر  ،آابئهررررررم
 ال يم. 

 [.3/152[ ج 4712كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح اإلسناد البيص احلبا : وقال

ويف  ،أهنا ذكرت عدة من مساكني ،عن عائب  رضي هللا عنها ،عن ابن مليك  -1351
: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال: هلا رسول هللا  ،أو عدة من صدق لفظ: 

 .«معطي وال حتصي فُيحصى عليك»
 على شرط البيخني.  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  أبو داود

  [.1/471[ ج1700ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :
 كنا يوما  يف  بسرررررررررررررند  عن أيب أمام  بن سررررررررررررره  بن حنيف قال: ،وأخرجه النسرررررررررررررائي 

فدخلنا  افأرسررلنا رجال  إىل عائبرر  ليسرر أذن لن ،املسررجد جلوسررا  ونفر من املهاجرين وحن ررار
م صررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررل -وعندي رسررررول هللا  ،قالت: دخ  علي سررررائ  مرة ،عليها

ليه وعلى آله صررلى هللا ع -مث دعوت به فنظرت إليه. ف ال رسررول هللا  ،فأمرت له ببرريء –
قال:  ،لت: نعمق «ما تريدين مال يدخل بيتك ش        ي  وال خيرج إال بعلمك؟م»: -وسرررررررررررلم 

 . «عليك عز وجل ال حتصي فُيحصي هللامهاًل اي عائشة »
كمررررررا يف "هتررررررذيب ال هررررررذيب"   ، نررررررد روى عنرررررره اثنرررررران ومل يوث رررررره مع رررررررب وقررررررال شرررررريخنا: السررررررند فيرررررره أميرررررر  أبررررررن
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  فهو مس ور احلال ي لح حديثه يف البوا د وامل ابعات.
 [.2549حسن. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

وعلى  صلى هللا عليه -قالت: قدمْت على النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1352
 ،يفيه فص حبب ،فيها خامت من ذ ب ،حلي  من عند النجاشي أ د ا له –آله وسلم 

أو ببع   بعود معرضا  عنه –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قالت: فأخذ  رسول هللا 
. «ذا اي بنيةِب حتلي»بن ه زينب ف ال: أبنت أمث دعا أمام  بنت أيب العا   ،أصابعه

 وأخرجه ابن ماجه.  ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أبو داود
 [.2[ ج 4235كما يف "ص يح أيب داود"    حسن اإلسناد. وقال البيص احلبا :

 ،كفأإن مول ما ي»قالت: سعت رسول هللا ي ول:  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1353
سول هللا ف ي  فكيف اي ر . «–يعين اخلمر  -كما يكفأ اإلَّن    –اإلسالم  –قال زيد يعين 

صلى هللا  -وقد بني هللا فيها ما بني؟ قال رسول هللا  ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
 «يسموهنا بغري امسها فيستحلوهنا»: -عليه وعلى آله وسلم 

 رررررررذا حرررررررديث  :وقرررررررال شررررررريخنا ،-رمحررررررره هللا  –روا  اإلمرررررررام أبرررررررو حممرررررررد عبرررررررد هللا برررررررن عبرررررررد الررررررررمحن الررررررردارمي 
 ص يح. 

كمرررررا   ،مث قرررررال: فاحلرررررديث صررررر يح ،وقرررررال البررررريص احلبرررررا : و رررررذا سرررررند حسرررررن. وذكرررررر لررررره شررررروا د وم ابعرررررات
 [.89يف "ال  ي "  

إال  ،يض حعي بي قر  ،قالت: مل ي    من نسائهم ،عن عائب  رضي هللا عنها -1354
على آله وسلم يه و صلى هللا عل -ورسول هللا  ،امرأة إهنا لعندي حتدث حض ك ههرا  وبطنا  

إذ   ف  احف ابسها أين فالن ؟ قالت: أان. قلت: وما شأنك؟  ،يوفي    رجاهلم ابلس –
 ،عجبا  منها ،قالت: فما أنسى ،قالت: فانطلق هبا فضربت عن ها ،قالت: حدث أحدث ه

إهنا حض ك ههرا  وبطنا  وقد علمت أهنا ح   . 

 وأخرجه أمحد.  ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  أبوداود
 [.2[ ج 2671كما يف "ص يح أيب داود"    حسن. وقال البيص احلبا :

قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،عن عائب  رضي عنها -1355
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إن محدكم أيتيه الشيطان فيرول: من خلرك؟ فيرول هللا: فيرول: فمن خلق هللا؟ فإذا »
. «يذهب عنه ذلك فإن  ،ورسله وجد ذلك محدكم فليررم: آمنت ابهلل

 رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن. وقرررررررال: و رررررررذا العرررررررالج النبررررررروي أحرررررررق مرررررررن فلسرررررررف  أ ررررررر   وقرررررررال شررررررريخنا: ،روا  أمحرررررررد
 وما لوم منه ال سلس  فهو حمال.  ،إن ذلك يلوم منه ال سلس  ،الكالم

 [.116كما يف "ال  ي  "    و و على شرط مسلم. ،سند  حسن وقال البيص احلبا :

آله  صلى هللا عليه وعلى -: قال رسول هللا تقال ،ي هللا عنهاعن عائب  رض-1356
 . «-عز وجل  –فإمنا يسأل ربه  ،إذا متىن محدكم فليستكثر»: -وسلم 

  ذا حديث ص يح.  وقال شيخنا: ،روا  اإلمام عبد بن محيد
 [. 1266كما يف "ال  ي  "    على شرط البيخني. ،ص يح وقال البيص احلبا :

له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -جل النيب قالت: أدب  ،هللا عنها عن عائب  رضي-1357
الجا . ليل  النفر من البط اء إدّ   –

 على شرط مسلم.  ، ذا حديث حسن وقال شيخنا: ،روا  اإلمام ابن ماجه
[.     3/61[ ج 2506كما يف "ص يح ابن ماجه"    ص يح. وقال البيص احلبا :

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: كان رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1358
. ومل ميس ماء ،ومل ي وضأ ،مث ي لي ،في يب منه (1)مير ابل در فيأخذ الع ْرق   –وسلم 

 وأبو يعلى.  ،والبوار ،وأخرجه ابن أيب شيب  ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  اإلمام أمحد
كمرررررررررا يف "ال ررررررررر ي  "   ى شررررررررررط البرررررررريخني.و علرررررررر ،و رررررررررذا إسررررررررناد صررررررررر يح غايررررررررر  وقررررررررال البررررررررريص احلبررررررررا :

 3028 .] 

صلى هللا  -قالت: أحيت النيب  ،عن حيي بن عبد الرمحن بن حاطب أن عائب  -1359
لى هللا عليه وعلى ص -ف لت لسود  والنيب  ،خبويرة قد طبخ ها له –عليه وعلى آله وسلم 

أبت. فوضعت ف ،ف لت: ل أكلن أو حلطخن وجهك ،فأبت ،كلي  ،بي وبينها –آله وسلم 
فوضع  –لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -فض ك النيب  ،يدي يف اخلويرة فطليت وجهها

 –سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -. فض ك النيب «الطخي وجهها»بيد  هلا وقال: هلا:

                                         
   ال ع ْرق بف ح العني وسكون الراء: العظيم إذا أخذ عنه العظم الل م. ا ر "النهاي ". (1)
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ا فاغسال قوم»ف ال:  ،فظن أنه سيدخ  ،فمر عمر ف ال: اي عبد هللا اي عبد هللا ،هلا
ه وعلى صلى هللا علي -الت عائب : فما زلت أ ب عمر هليب  رسول هللا . ف «هكماو وج

.-آله وسلم 
  ذا حديث حسن. وقال شيخنا: ،روا  أبو يعلى

   ال طيعي يف "زوائد فضررائ  ال رر اب " قالت عائبرر : ال أزال  ائب  أبو بكر وأخرجه
ويف  ،و كرت حنفذ  –صررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررلم  -لعمر بعد ما رأيت من رسررررررول هللا 

. ف ال عمر: السرررررررررررالم عليك أيها النيب «قوما فغس         ال وجوهكما فإن عمر داخلٌ »آخر : 
 .«مدخل ،مدخل»أأدخ ؟ ف ال: ،السالم عليكم ،ورمح  هللا وبركاحه

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن. 
 [.3131كما يف "ال  ي  "    .إسناد  حسن وقال البيص احلبا :

 –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -زوج النيب  ،اعن عائب  رضي هللا عنه -1360
صالة ال  من صلى»ي ول:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قالت: سعت رسول هللا 

 . «يررم فيها أبم الررآن فهي خداج
والط ررررراوي  ،وأمحرررررد يف موضرررررع آخرررررر ،وأخرجررررره ابرررررن ماجررررره ، رررررذا حرررررديث حسرررررن وقرررررال شررررريخنا: ،روا  أمحرررررد
  اق بن را ويه. وإس ،يف "مبك  اآلثر"

 [.   1/255[ ج 692 كما يف "ص يح ابن ماجه" حسن ص يح.   وقال البيص احلبا :

 ،أهنا قالت: احلمد هلل الذي وسع سعه احصوات ،عن عائب  رضي هللا عنها -1361
فكان  ،هاحبكو زوج –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ل د جاءت خول  إىل رسول هللا 

ُ قَ ْوَل الَّيِت جُتَادِ : -عو وج   –ول هللا فأن ، فى علّي كالمها َع اَّلَّ ُلَك يف َزْوِجَها ﴿َقْد مسَِ
ُ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما... اآلي .  ﴾َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّلَِّ َواَّلَّ

  ،على شرط مسلم ، ذا حديث ص يح وقال شيخنا: ،روا  اإلمام النسائي
 رك الذي وسرررررررررع سعه ك  شررررررررريء إ  قالت عائبررررررررر : حبا :ولفظه ،وأخرجه ابن ماجه

صلى  - و ي حب كي زوجها إىل رسول هللا ،حسع كالم خوله بنت ثعلب  و ف علّي بعضه
حىت  ،بطي ونثرت له ،أك  شررررربايب ،و ي ح ول: اي رسرررررول هللا –هللا عليه وعلى آله وسرررررلم 
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ول نفما برحت حىت  ،اللهم إ  أشررررررررررررركو أليك ،ها ر مي ،إذا كربت سررررررررررررري وان طع ولدي
عَ  َقدْ ﴿جربي  هبؤالء اآلايت:   . ﴾اَّلَِّ  ِإىَل  َوَتْشَتِكي َهاَزْوجِ  يف  جُتَاِدُلكَ  الَّيِت  قَ ْولَ  اَّلَُّ  مسَِ

 وأخرجه أمحد مبث  لفظ النسائي.  ،وأخرجه أبو يعلى مبث  لفظ ابن ماجه
 [.188[ و"ص يح ابن ماجه"  3460كما يف "ص يح النسائي"    ص يح. وقال البيص احلبا :

قراءة  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -سع النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1362
 .  «لرد مويت هذا من مزامري آل داود»أيب موسى ف ال: 
 ،وعبررررررد بررررررن محيررررررد يف "املن خررررررب" ،وأخرجرررررره النسررررررائي ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،أخرجرررررره أمحررررررد

 وابن أيب شيب . 
 [.1[ ج 1020كما يف "ص يح النسائي"    .سنادص يح اإل وقال البيص احلبا :

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: كان رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1363
صلى  -يضع حلسان منربا  يف املسجد في وم عليه يهجو من قال يف رسول هللا  –وسلم 

إن »: -سلم و صلى هللا عليه وعلى آله  -ف ال: رسول هللا  ،–هللا عليه وعلى آله وسلم 
 . «-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ما َّنفح عن رسول هللا  ،روح الردس مع حسان

وقررررررررال:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن  ،وأخرجرررررررره الرتمررررررررذي ،حسررررررررن وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أبررررررررو داود
 . وأصله يف ال  ي ني ص يح

 [.3/232[ ج 5015كما يف "ص يح الرتمذي"    وقال البيص احلبا : حسن.

 ،كالبليال  نب ت البلغت ميا  بي عامر  ،قال: ملا أقبلت عائب  ،قيس عن -1364
ف ال بع  من كان  ،ي إال راجع ن ذا؟ قالوا: ماء احلوأب. قالت: ما أه قالت: أي ماء  

: إن ذات بينهم. قالت –عو وج   –في لح هللا  ،معها: ب  ح دمني فرياك املسلمون
ن تنبح كي  إبحداك»قال هلا ذات يوم:  –سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -رسول هللا 

 . «عليها كالب احلومب
وأخرجرررررره ابررررررن أيب شرررررريب  وفيرررررره: أن  ،وأخرجرررررره أبررررررو يعلررررررى ،وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث صرررررر يح ،روا  أمحررررررد

 فرياك املسلمون في لح هللا ذات بينهم.  ،طل   والوبري مها اللذان قاال هلا: مهال  رمحك هللا ب  ح دمني
 ،ن رجررررررررال السرررررررر  : البرررررررريخنيمرررررررر ،رجالرررررررره ث ررررررررات أثبررررررررات ،احلبررررررررا : وإسررررررررناد  صرررررررر يح جرررررررردا  وقررررررررال البرررررررريص 

 [. لكن مل يذكر رواي  ابن أيب شيب .768-1/767[ ج 474كما يف "ال  ي  "    واحربع .
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ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: كان رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1365
 فنا. قال عبيد هللا: شك أيب. حليف ال ي لي يف ُشُعر ان  أو  –وسلم 

وأخرجرررررررره الرتمررررررررذي وقررررررررال:  ررررررررذا حررررررررديث حسررررررررن  ،وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث صرررررررر يح ،روا  أبررررررررو داود
 ص يح. وأخرجه النسائي. 

 [.645و  367كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

 قالت: مرن أزواجكن أن يس طيبوا ابملاء فإ  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1366
 كان يفعله.  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فإن رسول هللا  ،اس  ييهم

علرررررررى شررررررررط  ،روا  الرتمرررررررذي وقرررررررال:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن صررررررر يح. وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح
 وأبو يعلى.  ،وأمحد ،وأخرجه النسائي ،البيخني

 [.19كما يف "ص يح الرتمذي"    .وقال البيص احلبا : ص يح

وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -قالت: كان النيب  ، عنهاعن عائب  رضي هللا -1367
 ي  رى صوم اإلثنني واخلميس.  –

 وأخرجه النسائي.  ،ص يحروا  الرتمذي وقال: حديث حسن غريب من  ذا الوجه. وقال شيخنا: 
 [. 2359كما يف "ص يح النسائي"    وقال البيص احلبا : ص يح.

أهنا قالت: ما رأيت أحدا  كان  ،منني عائب عن أم املؤ  ،عن عائب  بنت طل   -1368
كرم هللا   ،ن فاطم م –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -برسول هللا ودال   أشبه س ا  و داي  

ه. وكان وأجلسها يف  لس ،فأخذ بيد ا ف بلها ،كانت إذا دخلت عليه قام إليها  ،وجهها
يف  لسها.  قامت إليه فأخذت بيد  ف بل ه وأجلس ه ،إذا دخ  عليها

  حسن. وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 سرررلم صرررلى هللا عليه وعلى آله و  -وزاد فيه: فلما مر  رسرررول هللا  ،وأخرجه الرتمذي
 ،رأسها فض كت مث رفعت ،مث أكبت عليه ،ف بل ه مث رفعت رأسها فبكت ،دخلت عليه –

صرررلى  -سررراء. فلما حويف النيب فإذا  ي من الن ،ف لت: إن كنت أهن  ذ  من أع   النسررراء
ى هللا عليه صرررررررررررررل -قلت هلا: أرأيت حني أكببت على النيب  ،-هللا عليه وعلى آله وسرررررررررررررلم 

ما محلك  ،مث أكببيت فرفعيت رأسرررررك فضررررر كيت ،فبكييتفرفعت رأسرررررك  –وعلى آله وسرررررلم 
   أ مث أخرب  ،فبكيررت ،على ذلررك؟ قررالررت: إ  إذا  لبررذرٌة أخرب  أنرره ميررت من وجعرره  ررذا
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 أسر  أ له حلوقا  به وذلك حني ض كت. 
وقرررررد روي  رررررذا احلرررررديث مرررررن غرررررري وجررررره عرررررن عائبررررر . وقرررررال  ، رررررذا حرررررديث حسرررررن غريرررررب مرررررن  رررررذا ولوجررررره

 شيخنا: وبع  ألفاهه يف ال  يح. 
[ و"صررررررررررررررر يح الرتمرررررررررررررررذي" 5217كمرررررررررررررررا يف "صررررررررررررررر يح أيب داود"    وقرررررررررررررررال البررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررا : صررررررررررررررر يح.

 3872.] 

قال: سألت عائب  عن  ،عبد هللا اجلدلقال: سعت أاب  ،عن أيب إس اق -1369
 ، ف با  ف الت: مل يكن فاحبا  وال م –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -خلق رسول هللا 

 ولكن يعفو وي فح.  ،وال جيوي ابلسيئ  السيئ  ،حسواقصخااب   يف وال 
وي ررررررال:  ،وأبررررررو عبررررررد هللا اجلرررررردل أسرررررره عبررررررد بررررررن عبررررررد ،روا  الرتمررررررذي وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن صرررررر يح

وقرررررد  ،إال أاب عبرررررد هللا اجلررررردل ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،صررررر يح عبرررررد الررررررمحن برررررن عبرررررد. وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث
 و وابن معني. ،وث ه أمحد

  [.2016قال البيص احلبا  يف حديث الرتمذي: ص يح. كما يف "ص يح الرتمذي"  
  يف  ن حممدا  مك وبقالت: وهللا إ ،وروا  إسرر اق بن را ويه يف "مسررند " عن عائبرر

ولكن يعفوا  ،وال جيوي ابلسرريئ  سرريئ  ،اإلجني  ليس بفظ  وال غليظ وال سررخاب يف احسررواق
 وي فح.  ،ويغفر. ويف رواي : يعفو

 وقال شيخنا:  ذا حديث ص يح.

س  منه مث يغ  ،قالت: كان يؤمر العائن في وضأ ،عن عائب  رضي هللا عنها -1370
 املعني. 

 على شرط البيخني.  ،ص يح يخنا:  ذا حديثوقال ش ،روا  أبو داود
 [. 3880كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح اإلسناد. وقال البيص احلبا :

 عليه صلى هللا -قال: قلت لعائب : أرأيت رسول هللا  ،عن غضيف بن احلارث -1371
كان يغ س  من اجلناب  يف أول اللي  أو يف آخر . قالت: رمبا اغ س    –وعلى آله وسلم 

 ،حمر سع احلمد هلل الذي جع  يف ا ،أول اللي  ورمبا اغ س  يف آخر . قلت: هللا اكرب يف
أم يف  كان يوحر أول اللي   –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قلت: أرأيت رسول هللا 

د هلل الذي قلت: هللا أكرب احلم ،قالت: رمبا أوحر يف أول اللي  ورمبا أوحر يف آخر  ،آخر 
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كان   –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قلت: أرأيت رسول هللا  سع . جع  يف احمر
احلمد هللا الذي  ،فت. قلت: أهلل أكربافت به؟ قالت: رمبا جهر ورمبا خجيهر ابل راءة أو  

 جع  يف احمر سع . 
وأخرررررررج ابررررررن  ،منرررررره االغ سررررررالاحلررررررديث أخرررررررج النسررررررائي  ،حسررررررن وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو دود

 وق   الوحر يف ال  ي ني.  ،منه: أكان جيهر ابل رآن والرتمذي والنسائي ماجه
 [.226كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: كان رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1372
 . «رِِّ هذاد هذا حبوبر  ،نكسر حرَّ هذا بَبد هذا»في ول:  ،أيك  البطيص ابلرطب –وسلم 

وقررررررال البرررررريص  واحلميرررررردي بن ررررررو . ،وأخرجررررره الرتمررررررذي ، ررررررذا حررررررديث صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا: ،روا  أبرررررو داود
 [.57[ وخرجه يف "ال  ي  "  3836كما يف "ص يح أيب داود"    حسن. احلبا :

قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،وعنها رضي هللا عنها -1373
 . «مليت ككسره حيَّاكسر عظم ا»

 . والط اوي ،وروا  أمحد ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.2[ ج 3207كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: قال رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1374
 . «لرنوا مواكم قول: ال إال هللا»: -وسلم 

 ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  النسائي
 [.2/7[ ج 1826كما يف "ص يح النسائي"    ا : ص يح.وقال احلب

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: كان رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1375
 ال ي وضأ بعد الغس .  –وسلم 

أخرجرررررره الرتمررررررذي وقررررررال:  ررررررذا و  ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  النسررررررائي
 حديث حسن ص يح. 

 [. 252كما يف "ص يح النسائي"    ص يح. وقال البيص احلبا :

لى آله صلى هللا عليه وع -قالت: ذكر عند النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1376
 . «ال تذكروا هلكاكم إال خبري» الك بسوء ف ال:  –وسلم 
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 ص يح.  حديث وقال شيخنا:  ذا ،روا  اإلمام النسائي
 [. 2/39[ ج 1934كما يف "ص يح النسائي"    وقال البيص احلبا : ص يح.

كان   –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1377
معوذ  اللهم إين»مث ي ول:  ،إذا رأى انشئا يف أفق السماء حرك العم  وإن كان يف صالة

 . «هنيئاً  للهم صيباً َّنفعاً ا»فإن مطر قال:  «بك من شرها
 على شرط مسلم.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [. 5099كما يف "ص يح أيب داود"    وقال البيص احلبا : ص يح.

ليه وعلى صلى هللا ع -أهنم ذحبوا شاة ف ال النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1378
 . «هابري كلها غري كتف»قال:  ،إال ك فها . قالت: ما ب ي منها«ما بري؟»: -آله وسلم 

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  الرتمذي
 [.2[ ج 2470كما يف "ص يح الرتمذي"    ص يح. وقال البيص احلبا :

ه وعلى صلى هللا علي -رسول هللا قالت: كان على  ،عائب  رضي هللا عنها عن -1379
م بٌو من البام ف د ،فعرق ث ال عليه ،عدفكان إذا ق ،ثوبني قطراين غليظان –آله وسلم 

فأرس  إليه ف ال:  ،ف لت: لو بعثت إليه فاشرتيت منه ثوبني إىل امليسرة ،لفالن اليهودي
لى هللا عليه ص -ف ال رسول هللا  ،إمنا يريد أن يذ ب مبال أو بدرامهي ،قد علمت ما يريد
. «هم ل أمانةكذب قد علم مين من متراهم هلل ومدَّ »: -وعلى آله وسلم 

علررررررى شرررررررط  ،صرررررر يح روا  الرتمررررررذي وقررررررال: حررررررديث حسررررررن صرررررر يح غريررررررب. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث
 وأمحد.  ،واحلديث أخرجه النسائي ،البخاري

 [.3/242[ ج 4642كما يف "ص يح النسائي"    وقال البيص احلبا : ص يح.

قال:  – مصلى هللا عليه وعلى آله وسل -عن النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1380
 . «ما حسدتكم اليهود على شي  ما حسدتكم على السالم والتأمني»

وأخرجررررره البخررررراري  ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،حسرررررن وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو عبرررررد هللا ابرررررن ماجررررره
 يف "احدب املفرد". 

 [.1/259[ ج 704كما يف "ص يح ابن ماجه"    ص يح. وقال البيص احلبا :

 –م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -أن رسول هللا  ،عنهاعن عائب  رضي هللا  -1381
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 . «وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن ،ال يزين العبد حني يزين وهو مؤمن»قال: 
ولرررررررره  ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،يف "ال ررررررررالة" –رمحرررررررره هللا  –روا  اإلمررررررررام حممررررررررد بررررررررن ن ررررررررر 

 ريق أخرى صاحل يف امل ابعات. ط
 رقررررررررم أيب شرررررررريب  عررررررررن عائبرررررررر  وابررررررررن أيب أوىف. كمررررررررا يف حعلي رررررررره علررررررررى "الط اويرررررررر "قررررررررال احلبررررررررا : روا  ابررررررررن و 

 [ ويف ص يح اجلامع. 420 

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: قال رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1382
عوا لك أال ند ،. قلنا اي رسول هللا«وددت من عندي بعض مصحاي»يف مرضه:  –وسلم 

قلنا أال ندعوا لك عثمان؟ قال:  ،أال ندعوا لك عمر؟ فسكتقلنا:  ،أاب بكر؟ فسكت
ووجه  ،كلمهي –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فجع  النيب  ،. فجاء فخال به«نعم»

عثمان ي غري. قال قيس: ف دثي أبو سهل  موىل عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم 
ر إليه. عهد إلب عهدا  فأان صائ –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -الدار: إن رسول هللا 

  قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. قال علي يف حديثه: وأان صابر عليه.
 ،وقرررررد أخررررررج الرتمرررررذي حرررررديث أيب سرررررهل  ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،أخرجررررره اإلمرررررام ابرررررن ماجررررره
 وقال  ذا حديث حسن ص يح. 

 [.1/55[ ج 91برقم   كما يف "ص يح ابن ماجه"  ص يح. وقال البيص احلبا :
 اي »قال:  –صررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررلم  -أن النيب  ،عن عائبرررر  رضرررري هللا عنها

 . «فإن مرادوك على خلعه فال ختلعه َلم ،إنه لعل هللا يرمصك قميصاً  ،عثمان
وأخرجررررره ابرررررن ماجررررره.  ،وقرررررال: حرررررديث حسرررررن غريرررررب. وقرررررال شررررريخنا:  رررررو علرررررى شررررررط مسرررررلم ،روا  الرتمرررررذي

 [.111كما يف "ص يح ابن ماجه"   ،ص يح احلبا : وقال البيص

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: قال رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1383
 . «ما خري عمار بن ممرين إال اختار مرشدمها»: -وسلم 

 ،علرررررى شررررررط مسرررررلم ،حسرررررن روا الرتمرررررذي وقرررررال:  رررررذا حرررررديث حسرررررن غريرررررب. وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث
 ابن ماجه.  احلديث أخرجه

 [.835[ ويف ال  ي    121كما يف "ص يح ابن ماجه"    ص يح. وقال البيص احلبا :

ضب احلائ ؟ ف الت: قد كنا  عن معاذة أن امرأة سألت عائب  قالت: خت -1384
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 نه. وحنن خن ضب فلم يكن ينهاان ع –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عند النيب 
 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح حديثوقال شيخنا:  ذا  ،روا  ابن ماجه

 [. 1/203[ ج 540كما يف "ص يح ابن ماجه"    ص يح. وقال البيص احلبا :

وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -قالت: كان النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1385
وام ما ابل مق»ولكن ي ول:  ،إذا بلغه عن الرج  البيء مل ي  : ما ابل فالن ي ول –

 . «وكذا يرولون كذا
 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [. 4788كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: كان رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1386
 ويوحر بواحدة.  ،يسلم يف ك  ثن ني –وسلم 

 على شرط البيخني.  ،ص يح ل شيخنا:  ذا حديثوقا ،روا  ابن ماجه
 [.1/347[ ج 974كما يف "ص يح ابن ماجه"    ص يح اإلسناد. وقال البيص احلبا :

 آله وسلم صلى هللا عليه وعلى -قالت: قلت للنيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1387
ا لرد قلت كلمة لو مزج ِب»ف ال:  –حعي ق رية  - ،: حسبك من صفي  كذا وكذا-

ما محب مين حكيت إنسان وإن يل  »ف ال:  ،. قالت: وحكيت له إنسان«البحر ملزجته
 . «كذا وكذا

وأخرجرررررره الرتمررررررذي وقررررررال:  ررررررذا  ،علررررررى شرررررررط مسررررررلم ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 حديث حسن ص يح. 

 [.3/196[ ج 4875كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: قال رسول هللا  ،عائب  رضي هللا عنهاعن  -1388
.«فدعوه (1)وإذا مات صاحبكم ،ومَّن خريكم ألهلي ،خريكم ألهله ،خريكم»: -وسلم 

 -عررررررن النرررررريب  ،عررررررن ،وقررررررد روي  ررررررذا عررررررن  بررررررام عررررررن أبيرررررره ،روا  الرتمررررررذي وقررررررال: حررررررديث حسررررررن صرررررر يح

                                         

 ((فدعوه  »(( أي: واحد منكم، ومن مجل  أ ليكم، ص    احبكم إذا مات  »يف حتف  اححوذي:  (1)
 أي: أحركوا ذكر مساويه، فإن حركه من حماسن احخالق.
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وينظرررررررر مرررررررن  ،علرررررررى شررررررررط البررررررريخني ،صررررررر يح خنا:  رررررررذا حرررررررديث. وقرررررررال شررررررري-صرررررررلى هللا عليررررررره وعلرررررررى آلررررررره وسرررررررلم 
 احلديث أخرجه الدارمي.  ،أرسله

 [. 285كما يف "ال  ي  " برقم    على شرط البيخني. ،: إسناد  ص يحوقال البيص احلبا 

وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -قالت: أراد النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1389
ة اي عائش»قال:  ،حىت أان الذي أفع  ،عائب : دعيقالت  ،أن ين ي خماط أسام  –

. «محبيه فإين محبه
 روا  الرتمذي وقال: حديث حسن غريب. 

 [.3/554[ ج 3818كما يف "ص يح الرتمذي"    .ص يح وقال البيص احلبا :

  قيام ال حد  ،قال: قالت عائب  رضي هللا عنها ،عن عبد هللا بن أيب قيس -1390
ان إذا مر  وك ،كان ال يدعه  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فإن رسول هللا  ،اللي 

أو كس  صلى قاعدا . 

 على شرط مسلم.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [. 1307كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

وعلى  هصلى هللا علي -قالت: ما جلس رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1391
قلت: اي  :قالت  ،وال صلى إالّ خ م ذلك بكلمات ، لسا  قطل وال حال قرآان   –آله وسلم 
هبؤالء  إاّل خ مت ،وال ح لي صالة ،أراك ما جتلس  لسا  وال ح لوا قرآان   ،رسول هللا
كن   ،ومن قال شراً  ،من قال خريًا ختم له طابع على ذلك اخلري ،نعم»قال:  ،الكلمات
. «استغفرك ومتوب إليك ،ال إله إالِّ منت ،: سبحانك وحبمدكله كفارة

 روا  اإلمام النسائي يف "عم  اليوم والليل ".
 صرررررررلى هللا عليه -أن رسرررررررول هللا  ،وأخرجه اإلمام أمحد عن عائبررررررر  رضررررررري هللا عنها 

 . فذكر  ،كان إذ جلس  لسا    –وعلى آله وسلم 
وقررررد وث رررره علرررري بررررن  ،إالّ خررررالد بررررن سررررليمان ، يحرجالرررره رجررررال ال رررر ،صرررر يح وقررررال شرررريخنا:  ررررذا حررررديث

 كما يف "هتذيب ال هذيب".   ،احلسني بن اجلنيد
وغريمهرررررررا:  رررررررذا حرررررررديث  ،وأمحرررررررد ،وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا  بعرررررررد عررررررروو  إىل النسرررررررائي يف "عمررررررر  اليررررررروم والليلررررررر "

 رررررر ي  " كمررررررا يف "ال  ورجالرررررره ث ررررررات رجررررررال مسررررررلم. ،ال ررررررال " كمررررررا قررررررال احلررررررافظ يف "النكررررررت علررررررى ابررررررن  ،صرررررر يح
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 3164.] 

على صلى هللا عليه و  -قالت: سعت رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1392
. «ق فم أ الك  منه حرامرْ وما مسكر منه الفَ  ،كل مسكر حرام»ي ول:  –آله وسلم 

وقررررررد وث رررررره  ،إالّ أاب عثمرررررران ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 رجه الرتمذي وقال:  ذا حديث حسن. وأخ ،أبو داود

 [.2/420[ ج 3687كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

 ،يعي ،كان ي نع ذلك  ،يعي ابن عمر ،أن عبد هللا ،عن سامل بن عبد هللا -1393
 ،ضي هللا عنهاأن عائب  ر  ،مث حدث ه صفي  بنت أيب عبيد ،ي طع اخلفني للمرأة احملرم 

 ،اخلفني قد رخص للنساء يف –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا حدث ها 
فرتك ذلك. 

 ،وصرررررررفي  بنرررررررت أيب عبيرررررررد  الث فررررررري مل يوث هرررررررا مع ررررررررب ،حسرررررررن وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أبرررررررو داود
 ولكن قبول عبد هللا بن عمر وعمله برواي ها يدل على أهنا ث   عند . 

 [.1831كما يف "ص يح أيب داود"    حسن. وقال البيص احلبا :

ه وعلى صلى هللا علي -قالت: كنا خنرج مع النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1394
 ،إىل مك  فنضمد جبا نا ابلسلك املطيب عند اإلحرام. فإذا عرقت إحداان –آله وسلم 

ا.  افال ينه –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فريا  النيب  ،سال على وجهها
 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،أبو داود روا 

 [.1830كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

صلى  -قالت: اس  يضت امرأة على عهد النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1395
ا غسال  مهل وحغ س  ،فأمرت أن حعج  الع ر وحؤخر الظهر –هللا عليه وعلى آله وسلم 

 بح وحغ س  ل الة ال ،وحغ س  هلما غسال   ،وحعج  العباء ،غربوأن حؤخر امل ،واحد
ى آله وسلم صلى هللا عليه وعل -عن النيب  ،يعي شيخه ،غسال . قال شعب  لعبد الرمحن

ء.ببي –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -؟ ف ال: ال أحدثك إالّ عن النيب –
 جال ال  يح. رجاله ر  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.1/88[ ج 294كما يف "ص يح أيب داود"   ص يح. وقال البيص احلبا :
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ه وعلى صلى هللا علي -قالت: كنت أان ورسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1396
 فإن أصابه مي شيٌء غس  ،وأان حائ  طامث ،نبيت يف البعار الواحد –آله وسلم 

مكانه ومل  غس  ،منه شيء –حعي ثوبه  –اب وإن أص ،مث صلى فيه ،ومل يعد  ،مكانه
يعد  مث صلى فيه. 

وقررررررد  ،إالّ جررررررابر بررررررن صرررررربح ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،صرررررر يح وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 وأخرجه النسائي.  ،كما يف "هتذيب ال هذيب"  ،وث ه ابن معني

 [.1/79[ ج 269كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

رسول  وحنن مع ،قالت: كنا نغ س  وعلينا الضماد ،عن عائب  رضي هللا عنها -1397
حمالت وحمرمات.  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

وقررررررد  ،بررررررن سررررررويد إالّ عمررررررر ،رجالرررررره رجررررررال ال رررررر يح ،يحصرررررر  وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  أبررررررو داود
 كما يف "هتذيب ال هذيب". ،وث ه ابن معني
 [.1/76[ ج 264كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. لبيص احلبا :وقال ا

 ضيت فدخلت ف ،قالت: أحرمت من ال نعيم بعمرة ،عن عائب  رضي هللا عنها -1398
 ،ىت فرغتابحبطح ح –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -وان ظر  رسول هللا  ،عمريت

البيت  –يه وعلى آله وسلم صلى هللا عل -قالت: وأحى رسول هللا  ،وأمر الناس ابلرحي 
ليه وعلى آله صلى هللا ع -حعي النيب  ،فطاف به مث خرج. ويف راي : قالت: خرجت معه

فأذن يف  ،فنول احمل ب. ويف رواي : قالت: مث جئ ه بس ر ،يف النفر اآلخر –وسلم 
مث ان رف  ،رجفطاف به حني خ ،فمر ابلبيت قب  صالة الفجر ،أص ابه ابلرحي  فارحت 

وجها  إىل املدين . م 

 رجاله رجال ال  يح.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.2006و  2005كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -قالت: قال رسول هللا  ،وعنها رضي هللا عنها -1399
خل فإن د ،-ثالث مرات  - ،فنكاحها ابطل ،ملما امرمة نكحت بغري إذن مواليها»:  -

. «فإن تشاجروا فالسلطان ويل من ال ويل له ،ِبا فاملهر َلا ِبا مصاب منها
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 ،إالّ سرررررررليمان برررررررن موسرررررررى ،رجالرررررره رجرررررررال ال ررررررر يح ،صررررررر يح وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث ،روا  أبررررررو داود
واحلررررديث أخرجرررره  ، "هتررررذيب ال هررررذيب"كمررررا يف  ،ومرررررة مطل ررررا   ،عررررن الو ررررري هوقررررد وث رررره حيرررري ابررررن معررررني مرررررة يف حديثرررر

كمرررررررا يف "صررررررر يح أيب داود"   صررررررر يح. الرتمرررررررذي وقرررررررال:  رررررررو حسرررررررن. وأخرجررررررره ابرررررررن ماجررررررره. وقرررررررال البررررررريص احلبرررررررا :
 [.1/584[ ج 2083 

قالت: اي ابن أخيت كان رسول  ،قال: قالت عائب  رضي هللا عنها ،عن عروة -1400
سم من مكثه ا على بع  يف ال ال يفض  بعضن –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

حىت  ،فيدنو من ك  امرأة من غري مسيس ،وكان ق ب يوم إاّل ويطوف علينا مجيعا   ،عندان
 أسنت وفرقت حني ،ول د قالت سودة بنت زمع  ،فيبيت عند ا ،يبلغ إىل اليت  ي يومها
 ،ي لعائب ومي ،:  اي رسول هللا-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن يفرقها رسول هللا 

لك أنول هللا قالت: ن ول يف ذ ،منها –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ب  رسول هللا 
.(1)﴾ُنُبوزا   بر ْعل ه ا م ن خ اف تْ  اْمر أ ةٌ  و إ ن  ﴿ويف أشبا ها أرا  قال:  ،-عو وج   –

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [. 1/593[ ج 2135يف "ص يح أيب داود"  كما   .حسن ص يح وقال البيص احلبا :

ى آله صلى هللا عليه وعل -قالت: كان رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1401
 ،إن غم عليهف ،مث ي وم لرؤي  رمضان ،ي  فظ من شعبان ما ال ي  فظ من غري  –وسلم 

عد ثالثني يوما  مث صام. 

 ط مسلم. على شر  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.2/50[ ج 2325كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح وقال البيص احلبا :

آله  صلى هللا عليه وعلى -أهنا كانت مع النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1402
 ،ساب  ه فسب ي ،فلما محلت الل م ،قالت: فساب  ه فسب  ه على رجليب  ،يف سفر –وسلم 
. «هذه بتلك السبرة»قال: 

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،وأمحد ،و داودروا  أب
 [.2/118[ ج 2878كما يف "ص يح أيب داود"    ،ص يح وقال البيص احلبا :

                                         
 .128سورة النساء، اآلي :   (1)
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 –م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -أن رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1403
ل ك  ،فإذا لريه سلم عليه ثالث مرار ،ال يكون ملسلم من يهجر مسلماً فوق ثالث»قال: 

. «فرد اب  إبمثه ،ذلك ال يرد عليه
 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [. 3/204[ ج4913كما يف "ص يح أيب داود"    ،حسن وقال البيص احلبا :

نظر  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1404
 . «قبفإن هذا هو الغاسق إذا و  ،من شر هذااستعيذي ابهلل  ،اي عائشة»ف ال:  ،إىل ال مر

رجالررررررره رجرررررررال  ،حسرررررررن روا  الرتمرررررررذي وقرررررررال:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن صررررررر يح. وقرررررررال شررررررريخنا:  رررررررذا حرررررررديث
وقررررررال أمحرررررررد بررررررن حنبرررررر : ال أرى بررررررره  ،وقرررررررد قررررررال النسررررررائي: لررررررريس برررررره أبس ،إالّ احلررررررارث برررررررن عبررررررد الرررررررمحن ،ال رررررر يح
 أبسا .  

 [.372كما يف "ال  ي  "    ،ص يح وقال البيص احلبا  بعد خترجيه: فاحلديث

حبايع  ،قالت: جاءت فاطم  بنت ع ب  بن ربيع  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1405
.. اآلي . فأخذ عليها أن ال حبرك ابهلل شيئا . ،–صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 

ى آله صلى هللا عليه وعل -فأعجب رسول هللا  ،قالت: فوضعت يد ا على رأسها حياء
قالت:  ،فوهللا ما ابيعنا إالّ على  ذا ،قالت عائب : أقرّ ي أي ها املرأة ،ما رأى منها –سلم و 

 فبايعها على اآلي . ،فنعم إذا  
مررررررررن  ،وبيعرررررررر  النسرررررررراء مررررررررذكورة يف ال رررررررر ي ني ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  عبررررررررد الرررررررررزاق

 وليس فيه ما فعل ه املرأة.  ،حديث عائب 
 [.4537: ص يح. كما يف "ص يح النسائي"  وقال البيص احلبا 

وسلم  صلى هللا عليه وعلى آله -كان النيب   قالت: ،عن عائب  رضي هللا عنها -1406
ال ينام حىت ي رأ بي إسرائي  والومر. –

 وقال: حديث حسن غريب.  ،روا الرتمذي
 [.2920كما يف "ص يح الرتمذي"    ،ص يح وقال البيص احلبا :

 صررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررلم  -وزاد فيه كان رسررررررول هللا  ،دواحلديث روا  أمح– 
ل  بي وكان ي رأ ك  لي ،ويفطر حىت ن ول ما يريد أن ي رررررررررررررروم ،ي رررررررررررررروم حىت ن ول ما يفطر



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

484 

 إسرائي  والومر. 
  ص يح. وقال شيخنا:  ذا حديث

  مع أنه ذكر  ن خرجه أمحد. ،[ ومل يذكر ال وم641و و يف ال  ي    

لكن ف الت: لع ،قالت: أح ها نساء من أ   البام ،ضي هللا عنهاعن عائب  ر  -1407
صلى  -من الكورة اليت حدخ  نساء  احلمامات؟ قلن نعم. قالت: فإ  سعت رسول هللا 

فرد هتكت ما  ،ملما امرمة وضعت ثياِبا يف غري بيتها»ي ول:  –هللا عليه وعلى آله وسلم 
. «-عز وجل  – مو سار ما بينها وبني هللا بينها وبني هللا

 والرتمررررررذي بن ررررررو  وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث وابررررررن ماجرررررره ،وأخرجرررررره أبررررررو داود ،وأمحررررررد ،روا  عبررررررد الرررررررزاق
 ص يح. 

 [.2/497[ ج 4010كما يف "ص يح أيب داود"    .ص يح با :وقال البيص ال

 –سلم صلى هللا عليه وعلى آله و  -أن موىل للنيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1408
على آله وسلم صلى هللا عليه و  -ف ال رسول هللا  ،ومل يد  ولدا  وال محيما   ،شيئا  مات وحرك 

هللا عليه وعلى  صلى -. ويف رواي  قال: ف ال النيب «اعطوا مرياثه رجالً من مهل قريته»: -
. «فأعطوه مرياثه»قال:  ،. قالوا: نعم«هاهنا محد من مهل مرضه»: -آله وسلم 

وقررررررد  ،إالّ  ا ررررررد ابرررررن وردان ،رجالررررره رجررررررال ال ررررر يح ،صرررررر يح يخنا:  ررررررذا حرررررديثوقررررررال شررررر ،روا  أبرررررو داود
وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن. وأخرجرررررره ابررررررن  ،واحلررررررديث أخرجرررررره الرتمررررررذي ،وأثرررررر: عليرررررره شررررررعب  خررررررريا   ،وث رررررره أبررررررو حررررررامت

 وأبو يعلى.  ،وأمحد ،ماجه
 [.2902كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

عليه  صلى هللا -قالت: مات إبرا يم ابن النيب  ، عنهاعن عائب  رضي هللا -1409
لى هللا عليه ص -فلم ي   عليه رسول هللا  ،و و ابن مثاني  عبر شهر –وعلى آله وسلم 
. -وعلى آله وسلم 
 وأخرجه أمحد.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود

 [.3187داود"   كما يف "ص يح أيب  .حسن اإلسناد وقال البيص احلبا :

قالت: كانت صفي  من ال في.  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1410

 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
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 [.2/247[ ج 2994كما يف "ص يح أيب داود"    ص يح. وقال البيص احلبا :

 عليه ى هللاصل -قال: قلت لعائب : أي أص اب النيب  ،عن عبد هللا بن ش يق -1411
؟ قالت: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -كان أحب إىل رسول هللا   –وعلى آله وسلم 

عمر. قلت: مث من؟ قالت: مث أبو عبيدة بن اجلرا . مث أبو بكر. قلت: مث من؟ قالت: 
قال: قلت: مث من؟ قال: فسك ت.

علررررررى شرررررررط  ،صرررررر يح وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن صرررررر يح. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  الرتمررررررذي
 وأخرجه ابن ماجه.  ،مسلم

 [.101كما يف "ص يح ابن ماجه"    ص يح. وقال البيص احلبا :

 -قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1412
ني عينيه. وأرس  انصي ه ب ،صدعت الفرق من ايفوخه ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

 حسن.  شيخنا:  ذا حديثوقال  ،روا  أبو داود
 [. 2/542[ ج 4189كما يف "ص يح أيب داود"    حسن. وقال البيص احلبا :

آله  صلى هللا عليه وعلى -قالت: ملا قسم رسول هللا  ،عن عائب  أم املؤمنني -1413
ت بن قيس بن لثاب ،وقعت جويري  بنت احلارث يف السهم ،سبااي بي امل طلق –وسلم 
د إالّ ال يرا ا أح ،وكاحب ه على نفسها وكانت امرأة حلوة مل   حبن عم له. وأ ،مشاس

 ، عينه يف ك اب هاحس –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فأحت رسول هللا  ،وقعت بنفسه
نها ما فكر  ها وعرفت أنه سريى م ،أن رأي ها على ابب حجريت إال قالت: فوهللا ما  و

سيد  ،أان جويري  بنت احلارث بن أيب ضرار ،فدخلت عليه ف الت: اي رسول هللا ،رأيت
بن  فوقعت يف السهم لثابت بن قيس ،وقد أصابي من البالء ما مل  ف عليك ،قومه
فهل »ال: فجئ ك اس عينك على ك ابيت. ق ،فكاحب ه على نفسي ،البن عم له وأ ،مشاس

. «وجكز ومت ،مقضي كتابتك». قالت: وما  و اي رسول هللا؟ قال: «لك يف خري من ذلك
. قالت: وخرج اخلرب إىل الناس أن رسول هللا «قد فعلت»قالت: نعم اي رسول هللا. قال: 

أصهار رسول  ف ال: الناس ،حووج جويري  بنت احلارث –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -
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أع ق ب ووجيه  ف الت: فل د ،فأرسلوا ما أبيديهم –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
فما أعلم امرأة كانت أعظم برك  على قومها منها.  ،ئ  أ   بيت من بي امل طلقما ،إاي 

 . ه أبو داودوأخرج ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد
 [. 2[ ج 3931كما يف "ص يح أيب داود"   حسن. وقال البيص احلبا :

آله  ىصلى هللا عليه وعل -قالت: قال رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1414
انتفي  ورجل ،فهجا الربيلة أبسرها ،إن معظم الناس فرية لرجل هاجى رجالً »: -وسلم 
. «وزَنَّ ممه ،من مبيه

  ،رجاله رجال ال  يح ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو عبد هللا بن ماجه
  :إن معظم الناس جرماً إنسان شاعر »وقد أخرجه البخاري يف "احدب املفرد" بلفظ
 . «ورجل تنفَّى من مبيه ،و الربيلة من مسرهايهج

 [. 3/234[ ج 3044كما يف "ص يح ابن ماجه"    ص يح. وقال البيص احلبا :

 ،ت سلمىقالت: أح –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -زوج النيب  ،عن عائب  -1415
 -هللا  امرأة أيب رافع موىل رسول وأ ،-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -موالة رسول هللا 

 –لم صلى هللا عليه وعلى آله وس -إىل رسول هللا  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
على آله وسلم صلى هللا عليه و  -قالت: قال رسول هللا  ،حس أذنه على أيب رافع قد ضرهبا

 -ول هللا ف ال رس ،. قال: حؤذيي اي رسول هللا«مالك وَلا اي ماب رافع؟»: حيب رافع  –
ما آذي ه  ،. قالت: اي رسول هللا«ِبا آذيتيه اي سلمى؟»: -عليه وعلى آله وسلم  صلى هللا
هللا عليه  صلى -ف لت له: اي أاب رافع إن رسول هللا  ،ولكنه أحدث و و ي لي ،ببيء

 ،قد أمر املسلمني إذا خرج من أحد م الريح و و ي لي أن ي وضأ –وعلى آله وسلم 
اي »ض ك وي ول: ي –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ام فضربي.  فجع  رسول هللا 
 . «ماب رافع إهنا مل أتمرك إالِّ خبري

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد
غررررررري ابررررررن إسرررررر اق و ررررررو مررررررردلس  ،رجررررررال البرررررريخني ،رجالرررررره ث رررررررات ،إسررررررناد  جيررررررد وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :
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كمرررررا يف "ال ررررر ي  "   .أمنرررررا برررررذلك حدليسرررررهف ،وقرررررد صرررررر  ابل  رررررديث ،و رررررو حسرررررن احلرررررديث ،حممرررررد صررررراحب السررررررية
 3070 .] 

ا بعث قالت: مل –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -زوج النيب  ،عن عائب  -1416
له وسلم صلى هللا عليه وعلى آ -أ   مك  يف فداء أسرا م بعثت زينب بنت رسول هللا 

أدخل ها هبا  ،بعثت فيه ب الدة هلا كانت خلدجي  ،يف فداء أيب العا  بن الربيع مبال –
على آله صلى هللا عليه و  -قالت: فما رآ ا رسول هللا  ،حني ب: هبا ،على أيب العا 

الذي  وتردوا عليها ،إن رميتم من تطلروا َلا مسريها»رق هلا رق  شديدة وقال:  –وسلم 
 فأطل و  وردوا هلا الذي هلا. ،. ف الوا: نعم اي رسول هللا«ففعلوا ،َلا

  ،حسن يخنا:  ذا حديثوقال ش ،روا  أمحد
  أخذ  –صررررررررلى هللا عليه وعلى آله وسررررررررلم  -وأخرجه أبو داود وعند  زايدة: أن النيب

هللا عليه  صرررررررررلى -أو وعد  أن  لي سررررررررربي  زينب إليه وبعث رسرررررررررول هللا  ،على أيب العا 
ر كوَّن ببطن أيجج حىت مت»ورجال  من احن رررررررار ف ال:  ،زيد بن حارث  –وعلى آله وسرررررررلم 

 . «فتصحباها حىت أتتيا ِبا ،ينببكما ز 
 فن ن ن وقف يف  ذ  الوايدة.  ،إن ابن إس اق مل ي ر  ابل  ديث عند أيب داود وقال شيخنا:

 [.2692كما يف "ص يح أيب داود"    حسن. وقال البيص احلبا :

على آله صلى هللا عليه و  -قالت: اب ا  رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها-1417
 ،ةومتر الذخرة العجو  ،من احعراب جوورا  أو جوائر بوسق من متر الذخرة من رج  –وسلم 
مس له ال مر فلم وال  ،إىل بي ه –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا  به فرجع
إَّن  ،اي عبد هللا» ف ال له: –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -فخرج إليه رسول هللا  ،جيد 

: ف ال . قال«فلم جنده ،فالتمسناه ،زائر بوسق من متر الذخرةقد ابتعنا منك جزور مو ج
صلى هللا  -وقالوا: قاحلك هللا أيغدر رسول هللا  ،ه الناساحعرايب: واغدرا . قالت: فنهم

دعوه فإن »:-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ف ال رسول هللا  ،-عليه وعلى آله وسلم 
ف ال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  - . مث عاد له رسول هللا«لصحاب احلق مراالً 
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سناه فلم فالتم ،وحنن نظن من عندَّن ما مسينا لك ،اي عبد هللا إَّن ابتعنا منك جزائرك»
صلى  -هللا  أيغدر رسول ،وقالوا: قاحلك هللا ،ه الناس. ف ال احعرايب: واغدرا . فنهم«جنده

دعوه »: -م هللا عليه وعلى آله وسل صلى -؟ ف ال رسول هللا -هللا عليه وعلى آله وسلم 
 –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -. فردد ذلك رسول هللا «فإن لصاحب احلق مراالً 

لة بنت اذهب إىل خوي»مرحني أو ثالث . فلما رآ  ال يف ه عنه قال لرج  من أص ابه: 
لك: إن  رول ي –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -حكيم بن ممية فرل َلا: رسول هللا 

 ذ ب الرج . ف«كان عندك وسق من متر الذخرة فأسلفيناه حىت نؤديه إليك إن شا  هللا
ال رسول فابعث من ي بضه. ف  ، و عندي اي رسول هللا ،مث رجع ف ال: قالت: نعم إليها
قال: .   .«الذي له وفهمذهب به فأ»للرج :  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

ه وعلى آله صلى هللا علي –ي له. قالت: فمر احعرايب برسول هللا فذ ب به فأوفه الذ
يف أصاحبه و و جالس ف ال: جواك هللا خريا  ف د أوفيت وأطيبت. قالت: ف ال  –وسلم 

 ،وم الريامةمولئك خيار عباد هللا عند هللا ي»: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول هللا 
. «املوفون املطيبون
بسرررررند آخرررررر فريح ررررري احلرررررديث إىل  وأخرجررررره عبرررررد برررررن محيرررررد ، رررررذا حرررررديث حسرررررن وقرررررال شررررريخنا: ،روا  أمحرررررد

 . ص يح لغري 
غرررررري ابرررررن إسررررر اق و رررررو  ،رجرررررال البررررريخني ،رجالررررره كلهرررررم ث رررررات ، رررررذا إسرررررناد حسرررررن وقرررررال البررررريص احلبرررررا :

 [ ج2677حممررررررد بررررررن إسرررررر اق... و ررررررو حسررررررن احلررررررديث إذا صررررررر  ابل  ررررررديث وقررررررد فعرررررر . كمررررررا يف "ال ررررررر ي  "  
6]. 

لى آله صلى هللا عليه وع -أهنا قالت: أحى النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها-1418
وقالت: كان أيب ي سم لل ر والعبد.  ،م أللخرز ف سمها لل رة و  (1)بظبي  –وسلم 

 داود.  أبووأخرجه  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد
 [. 2/233[. ج2952ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

                                         
  الظبي : جراب صغري عليه شعر، وقي   و شبه اخلريط  والكيس. ا ر. من "النهاي ".  (1)
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ن ف الت: لعبيد ب ،عن عطاء قال: دخلت أان وعبيد بن عمري على عائب  -1419
قال:  ،  كما قال احول زر غبا  حودد حبا  عمري قد آن لك أن حووران؟ ف ال: أقول: اي أمب 

ن رسول م شيء رأي يهف الت: دعوان من رطان كم  ذ . قال ابن عمري: أخربينا أبعجب 
  من الليال مث قالت: ملا كان ليل ،قال: فسك ت ،–ليه وعلى آله وسلم صلى هللا ع -هللا 

 ،رك. قلت: وهللا إ  ححب قربك وأحب ما س«ذريين متعبد الليلة  لري ،اي عائشة»قال: 
قالت: مث بكى  ،قالت: فلم يول يبكي حىت ب  حجر  ،قالت: ف ام ف طهر مث قام ي لي

فجاء بالل  ، بكى فلم يول يبكي حىت ب  احر قالت: مث ،فلم يول يبكي حىت ب  حلي ه
ح دم  وما  مل حبكي وقد غفر هللا لك ما ،فلما رآ  يبكي قال: اي رسول هللا ،يؤذنه ابل الة
كر لرد نزلت علي الليلة آية ويل ملن قرمها ومل يتف ،مفال مكون عبداً شكوراً »أتخر؟ قال: 

اآلي  كلها. «﴾ْرضِ ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواألَ ﴿ فيها:

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن حبان
[ و ررررررو يف "ال رررررر ي  " 619ان"  "صرررررر يح ابررررررن حبرررررر حسررررررن. كمررررررا يف حعلي رررررره علررررررى وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :

 68.]   

ابن عباس قال: أحدري ما سع  جهنم؟ قلت: ال. قال:   ا د قال: قال عن -1420
 م وبني عاح ه مسرية سبعني خريفا  جتري إن بني ش م  أذن أحد ،أج  وهللا ما حدري

 مث قال: أحدرون ما سع  جهنم؟ ،قلت أهنارا  قال: ال ب  أودي  ،فيها أودي  ال يح والدم
لى هللا ص -حدث ي عائب  أهنا سألت رسول هللا  ،قال: أج  وهللا ال حدري ،قالت: ال

يعًا قَ ْبضَ ﴿عن قوله:  –عليه وعلى آله وسلم  اَمِة َوالسَّماَواُت ُتُه يَ ْوَم اْلِريَ َواأْلَْرُض مجَِ
ٌت بَِيِميِنهِ  . «هم على جسر جهنم»قال:  ،فأين الناس يومئذ  اي رسول هللا (1)﴾َمْطِوايَّ
يف  ،وأخرجررررررررررره النسرررررررررررائي ،وأخرررررررررررر  يف "ال ررررررررررر يح" ، رررررررررررذا حرررررررررررديث صررررررررررر يح وقرررررررررررال شررررررررررريخنا: ،روا  أمحرررررررررررد

 و حديث حسن ص يح غريب. و  ،وأخرجه الرتمذي بن و  وقال يف احلديث ق   ،"ال فسري"
 [. 3/321[ ج3241ص يح اإلسناد. كما يف "ص يح الرتمذي"   وقال البيص احلبا :

                                         
 .67سورة الومر، اآلي :   (1)
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على آله صلى هللا عليه و  -قالت: أمر  رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1421
. «لت؟ما فع»ف ال:  ،قالت: فأفاق ،أن أح دق بذ ب كانت عندان يف مرضه –وسلم 

  أو حسع  سبع . قال: فجاءت هبا إليه«فهلميها»ما رأيت منك. قال:  قالت: ل د شغلي
عز  –لري هللا  ما ظن حممد من لو»ف ال حني جاءت هبا:  ،بك _ داننرييأبو حازم  –

  .«وما يترى هذه من حممد لو لري هللا عز وجل وهذه عنده وهذه عنده –وجل 
 .مبجمو  طرقه ص يحيث وقال شيخنا:  ذا احلد وله عند  م ابعات ،روا  أمحد

كمررررررررررررا يف "ال رررررررررررر ي  "   وقرررررررررررال البرررررررررررريص احلبرررررررررررا  بعررررررررررررد خترجيرررررررررررره وذكرررررررررررر شرررررررررررروا د : فاحلررررررررررررديث صررررررررررر يح. 
 [.3/12[ ج1014 

 –م صلى هللا عليه وعلى آله وسل -أن رسول هللا  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1422
 فرقها يف ركع ني.  ،قرأ يف صالة املغرب بسورة احعراف

 وقد أخرجه النسائي أيضا  يف "الكربى".   ،ص يح نا:  ذا حديثوقال شيخ ،روا  النسائي
 [.1[ ج990ص يح. كما يف "ص يح النسائي"   وقال البيص احلبا :

كان   –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن النيب  ،عن عائب  رضي هللا عنها -1423
وعلى آله ليه صلى هللا ع -قال رسول هللا  ،ي لي فأات  البيطان فأخذ  ف رعه فخن ه

لسالم عليه ا –ولوال دعوة مخي سليمان  ،حىت وجدت برد لسانه على يدي»: -وسلم 
 . «ألصبح موثراً يراه الناس –

 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  النسائي يف ال فسري
حسرررررررررررررررررررررن صررررررررررررررررررررر يح. كمرررررررررررررررررررررا يف  حعلي ررررررررررررررررررررره علرررررررررررررررررررررى "صررررررررررررررررررررر يح ابرررررررررررررررررررررن  وقرررررررررررررررررررررال البررررررررررررررررررررريص احلبرررررررررررررررررررررا :

 [.4/144[ ج2344حبان" 

 

وعلى آله  صلى هللا عليه -عن ق يل  امرأة من جهين  أن يهوداي  أحى رسول هللا  -1424
ولون: وح  ،ح ولون: ما شاء هللا وشئت ،وإنكم حبركون ،ف ال: إنكم حنددون –وسلم 
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أن ي ول:  ،اإذا أرادوا أن حيلفو  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -والكعب . فأمر م النيب 
 وي ولون: ما شاء هللا مث شئت. ،عب ورب الك

وقرررررد  ،إالّ عبرررررد هللا برررررن يسرررررار ،رجالررررره رجرررررال ال ررررر يح ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  رررررذا حرررررديث ،روا  النسرررررائي
 وث ه النسائي. 

 [. 3782ص يح. كما يف "ص يح النسائي"   وقال البيص احلبا :

 

 –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قالت: دخ  عليب رسول هللا  ،عن كبب  -1425
 قائما  ف مت إىل فيها ف طع ه.  ،من يف قرب  معل  فبرب 

علررررررى  ،صرررررر يح وقررررررال:  ررررررذا حررررررديث حسررررررن صرررررر يح غريررررررب. وقررررررال شرررررريخنا:  ررررررذا حررررررديث ،روا  الرتمررررررذي
 وأخرجه ابن ماجه.  ،شرط مسلم

 [.1892ص يح. كما يف "ص يح الرتمذي"   وقال البيص احلبا :

 

يف  ،قالت: كان احلسني بن على ،عن لباب  بنت احلارث رضي هللا عنها -1426
س ثواب  واعطي ف لت: ألب ،فبال عليه –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -حجر رسول هللا 
 . «ح من بول الذكرينضإمنا يغسل من بول األنثى و »قال:  ،أزارك حىت أغسله
 وروا  ابن ماجه.  ،حسن ل شيخنا:  ذا حديثوقا ،روا  أبو داود

 [.375حسن ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

 

صلى هللا  -قالت: إن ببري سأل النيب  ،عن ليلى امرأة ببري رضي هللا عنها -1427
صلى  - أكلم ذلك اليوم أحد؟ ف ال النيب أصوم يوم اجلمع  وال –عليه وعلى آله وسلم 

 ، شهرمو يف ،إال يف مايم هو محدها ،ال تصم يوم اجلمعة»: -هللا عليه وعلى آله وسلم 
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 . «تكلم محداً فلعمري ألن تكلم ِبعرو  وتنهى عن منكر خري من من تسكتال ومما من 
 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

وليلررررررررى  ررررررررذ  صرررررررر ابي  علررررررررى الررررررررراجح. كمررررررررا يف  ،رجالرررررررره ث ررررررررات ،سررررررررند  صرررررررر يح وقررررررررال البرررررررريص احلبررررررررا :
 .[6/1073 [ ج2945"ال  ي  "  

 

   أك –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -أن رسول هللا  ،عن أم سلم   -1428
 فخرج إىل ال الة ومل ميس ماء .  ،فجاء  بالل ،ك فا  

 وأمحد.  ،وأخرجه ابن ماجه ،ص يح على شرط مسلم وقال شيخنا: ،روا  النسائي
 [.182كما يف "ص يح النسائي"    ص يح. وقال البيص احلبا :

 –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -قالت: أمران رسول هللا  ،عن أم سلم  -1429
 و و ،أجيويي من ال دق  أن أح دق على زوجي ،ف الت: زينت امرأة عبد هللا ،ابل دق 

. «نعم»وأان أنف ت عليهم  كذا و كذا على ك  حال؟ قال:  ،وبي أخ ل أي ام ،ف ري
 اليدين. (1)قال: وكانت من صنا 

 على شرط البيخني.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن ماجه
كمرررررررررا يف "صررررررررر يح ابرررررررررن   مبرررررررررنت آخرررررررررر وفيررررررررره أهنرررررررررا  ررررررررري السرررررررررائل . صررررررررر يح عنهرررررررررا وقرررررررررال البررررررررريص احلبرررررررررا :

 [.2/113[ ج1497ماجه" 

 ،فدخلت على أم سلم  ،عمران أسلم أنه قال: حججت مع موالأيب عن  -1430
إن  ف لت: أع مر قب  أن أحج؟ قالت: –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -زوج النيب 

 قال: ف لت: إهنم ي ولون من كان ،وإن شئت بعد أن حتج ،شئت اع مر قب  أن حتج
 ،  ما قالتف لنا مث ،ج؟ فسألت أمهات املؤمننيفال ي لح أن يع مر قب  أن حي (2)صرورة

صلى هللا  - سعت رسول هللا ،قال: ف الت: نعم وأشفيك ،فرجعت إليها فأخربهتا ب وهلن
                                         

  ليدين وحك سبأي ح نع اب (1)

  ال رورة:  و الذي مل حيج قط. كما يف "النهاي ".  (2)
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 . «اي آل حممد بعمرة يف حج (1)مهلوا»ي ول:  –عليه وعلى آله وسلم 
 ص يح.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

غررررررري أيب عمررررررران اجلررررررو   ،رجررررررال البرررررريخني ،رحالرررررره ث ررررررات كلهررررررم ،حإسررررررناد  صرررررر ي وقررررررال البرررررريص احلبررررررا :
 [.5/605[ ج 2469واسه أسلم و و ث  . كما يف "ال  ي  "  

 ،ها عبد الرمحن بن عوف قالت: ف ال: اي أمهيعن أم سلم  قالت: دخ  عل -1431
فإ  ست  ،قالت: اي بي فأنفق ،أان أكثر قري  ماال   ،قد خفت أن يهلكي كثرة مال

بعد  إن من مصحاي من ال يراين»ي ول:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -ل هللا رسو 
فجاء عمر فدخ  عليها ف ال: ابهلل منهم أان؟  ،. فخرج فل ي عمر فأخرب «من مفارقه

 ف الت: ال ولن أبلي أحدا  بعدك. 
 والبوار.  ،وأخرجه أبو يعلى ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أمحد

رجررررررررال البرررررررريخني. كمررررررررا يف "ال رررررررر ي  "  ،رجالرررررررره ث ررررررررات ، ررررررررذا إسررررررررناد صرررررررر يح يص احلبررررررررا :وقررررررررال البرررررررر
 2982.] 

ى صلى هللا عليه وعل -قالت: كان فراشها حيال مسجد النيب  ،عن أم سلم  -1432
 .-آله وسلم 
 وأخرجه ابن ماجه.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،أبو داود  روا

 [.2/530[ ج4148يح أيب داود"  كما يف "ص   ص يح. وقال البيص احلبا :
   وأخرجه أمحد بلفظ أخر عن أم سلم  أهنا قالت: كان يفرش ل حيال م لى رسول

 فكان ي لي وأان حياله. –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 
 وأخرجه أبو يعلى.  
 

ى صلى هللا عليه وعل -قالت: كان رسول هللا  ،عن أم سلم  رضي هللا عنها -1433
فلما كرب وضعف أوحر بسبع. ،ركع  يوحر بثالث  عبرة –آله وسلم 

 ،علرررررررى شررررررررط مسرررررررلم ، رررررررذا حرررررررديث صررررررر يح :شررررررريخناوقرررررررال:  رررررررذا حرررررررديث حسرررررررن. وقرررررررال  ،روا  الرتمرررررررذي
                                         

 ذا ملن ساق اهلدي، وأما من مل يسق اهلدي فليه  بعمرة فإن أ   هبما أو حبج ومل يسق  (1)
  اهلدي فلي  ل . راجع "زاد املعاد".
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 وأخرجه النسائي. 
 [.1/554[ ج1726ص يح اإلسناد. كما يف "ص يح النسائي"   وقال البيص احلبا :

 نولنا ملا قالت لموس عليه هللا صلى لنيبا زوج املغرية بن أمي  أيب ابن  سلم  عن أم-1434
 نسمع وال نؤذى ال هللا وعبدان ديننا على أمنا النجاشي جار خري هبا جاوران احلبب  أر 
 وأن جلدين جلنير  فينا النجاشي إىل يبعثوا أن ائ مروا قريبا ذلك بلغ فلما نكر ه شيئا
 احدم ليهإ منها أيحيه ما بأعج من وكان مك  م ا  من يس طرف  ا  دااي للنجاشي يهدوا

 عبد مع بذلك عثواب مث  دي  له أ دوا إال بطري ا بطارق ه من يرتكوا ومل كثريا  أدما له فجمعوا
 أمر م أمرومهاو  السهمي وائ  بن العا  بن وعمرو املخوومي املغرية بن ربيع  أيب بن هللا

 للنجاشي قدموا مث فيهم شيالنجا حكلموا أن قب   دي ه بطريق ك   إىل ادفعوا هلما وقالوا
 لنجاشيا على ف دما فخرجا قالت يكلمهم أن قب  إليكم يسلمهم أن سلو  مث  دااي 
 أن قب   دي ه ليهإ دفعا إال بطريق بطارق ه من يبق فلم جار خري وعند دار خبري عند  وحنن
 فهاءس غلمان منا امللك بلد إىل صبا قد إنه منهم بطريق لك  قاال مث النجاشي يكلما
 بعثنا وقد أن م الو  حنن نعرفه ال مب د  بدين وجاءوا دينكم يف يدخلوا ومل قومهم دين فارقوا
 يسلمهم أبن ليهع ف بريوا فيهم امللك كلمنا  فإذا إليهم لريد م قومهم أشراف فيهم امللك إىل
 إهنما مث نعم ماهل ف الوا عليهم عابوا مبا وأعلم عينا هبم أعلى قومهم فإن يكلمهم وال إلينا
 بلدك إىل صبا دق إنه امللك أيها له ف اال كلما   مث منهما ف بلها النجاشي إىل  دااي م قراب
 حنن نعرفه ال مب د  بدين وجاءوا دينك يف يدخلوا ومل قومهم دين فارقوا سفهاء غلمان منا
 ليهمإ د ملرت  وعبائر م وأعمامهم آابئهم من قومهم أشراف فيهم إليك بعثنا وقد أنت وال
 عبد إىل أبغ  يءش يكن ومل قالت فيه وعاحبو م عليهم عابوا مبا وأعلم عينا هبم أعلى فهم
 حوله طارق هب ف الت كالمهم  النجاشي يسمع أن من العا  بن وعمرو ربيع  أيب بن هللا

 إىل فلريدا م هماإلي فأسلمهم عليهم عابوا مبا وأعلم عينا هبم أعلى قومهم امللك أيها صدقوا
 وال ليهماإ أسلمهم ال إذن هللا امي هللا  ا ال قال مث النجاشي فغضب قال وقومهم د مبال

 اذام فأسأهلم أدعو م حىت سواي من على واخ ارو  بالدي ونولوا جاورو  قوما أكاد
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 كانوا  إنو  قومهم إىل ورددهتم إليهما أسلم هم ي والن كما  كانوا  فإن أمر م يف  ذان ي ول
  ابأص إىل أرس  مث قالت جاورو  ما جوار م وأحسنت منهما هممنع  ذلك غري على
 لبع  عضهمب قال مث اج معوا رسوله جاء م فلما فدعا م وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عليه هللا لىص نبينا به أمران وما علمنا ما وهللا ن ول قالوا جئ مو  إذا للرج  ح ولون ما
  احفهمم فنبروا أساقف ه النجاشي دعا وقد اءو ج فلما كائن   و ما ذلك يف كائن  وسلم
 دين يف وال ديي يف حدخلوا ومل قومكم فيه فارق م الذي الدين  ذا ما ف ال سأهلم حوله
 كنا  لكامل أيها له ف ال طالب أيب بن جعفر كلمه  الذي فكان قالت احمم  ذ  من أحد
 اجلوار نسيءو  احرحام ون طع  الفواح و يت املي   و ك  احصنام نعبد جا لي  أ   قوما
 وصدقه نسبه رفنع منا رسوال إلينا هللا بعث حىت ذلك على فكنا الضعيف منا ال وي أيك 
 من دونه من آابؤانو  حنن نعبد كنا  ما وخنلع ونعبد  لنوحد  هللا إىل فدعاان وعفافه وأمان ه
 فوالك اجلوار وحسن الرحم وصل  احمان  وأداء احلديث ب دق وأمران واحوثن احلجارة

 وأمران  احمل ن وقذف الي يم مال وأك  الوور وقول الفواح  عن وهناان والدماء احملارم عن
 أمور عليه ددفع قال وال يام والوكاة ابل الة وأمران شيئا به نبرك ال وحد  هللا نعبد أن

 شيئا به بركن فلم وحد  هللا فعبدان به جاء ما على واحبعنا  به وآمنا ف دقنا  اإلسالم
 لريدوان ديننا نع وف نوان فعذبوان قومنا علينا فعدا لنا أح  ما وأحللنا علينا حرم ما وحرمنا

 هروانق فلما اخلبائث من نس    كنا  ما نس    وأن هللا عبادة من احوثن عبادة إىل
 اكسو  من لىع واخرتانك بلدك إىل خرجنا ديننا وبني بيننا وحالوا علينا وش وا وهلموان
 معك    النجاشي له ف ال قالت امللك أيها عندك نظلم ال أن ورجوان جوارك يف ورغبنا

 ف رأ علي أ فاقر  النجاشي له ف ال نعم جعفر له ف ال قالت شيء من هللا عن به جاء  ا
 أساقف ه كتوب حلي ه أخض  حىت النجاشي وهللا فبكى قالت كهيعص  من صدرا عليه
 والذي وهللا  ذا إن النجاشي قال مث عليهم حال ما عواس حني م احفهم أخضلوا حىت
 كادأ وال أبدا إليكم أسلمهم ال فوهللا انطل ا واحدة مبكاة من ليخرج موسى به جاء



 كتاب املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين والوادعي رمحهما هللا تعاىل

496 

 عند م همعيب غدا حنبئنهم وهللا العا  بن عمرو قال عند  من خرجا فلما سلم  أم قالت
 ال فينا الرجلني ىأح  وكان ربيع  يبأ بن هللا عبد له ف ال قالت خضراء م به أس أص  مث

 ابن عيسى أن يوعمون أهنم حخربنه وهللا قال خالفوان قد كانوا  وإن أرحاما هلم فإن حفع 
 قوال مرمي ابن ىعيس يف ي ولون إهنم امللك أيها له ف ال الغد عليه غدا مث قالت عبد مرمي

 ينول ومل قالت نهع يسأهلم يهمإل فأرس  قالت فيه ي ولون عما فاسأهلم إليهم فأرس  عظيما
 قالوا عنه ألكمس إذا عيسى يف ح ولون ماذا لبع  بعضهم ف ال ال وم فاج مع مثله بنا

 قال عليه دخلوا فلما كائن   و ما ذلك يف كائنا  نبينا به جاء وما هللا قال ما فيه وهللا ن ول
 به جاء الذي هفي ن ول طالب أيب بن جعفر له ف ال مرمي ابن عيسى يف ح ولون ما هلم
 النجاشي فضرب التق الب ول العذراء مرمي إىل أل ا ا وكلم ه وروحه ورسوله هللا عبد  و نبينا
  ناخرتف العود  ذا قلت ما مرمي ابن عيسى عدا ما قال مث عودا منها فأخذ احر  إىل يد 

 والسيوم يرضأب سيوم فأن م اذ بوا وهللا خنرمت وإن ف ال قال ما قال حني حوله بطارق ه
 جالر  آذيت وأ  ذ با دبرا ل أن أحب فما غرم سبكم من مث غرم سبكم من اآلمنون
 هللا أخذ ما هللافو هبا لنا حاج  فال  داايمها عليهما ردوا اجلب  احلبب  بلسان والدبر منكم
 قالت يهف فأطيعهم يف الناس أطا  وما فيه الرشوة فآخذ ملكي علي رد حني الرشوة مي

 جار ريخ مع دار خبري عند  وأقمنا به جاءا ما عليهما مردودا م بوحني عند  من فخرجا
  قط حوان علمنا ام فوهللا قال ملكه يف ينازعه من يعي به نول إذ ذلك على إان فوهللا قالت
 ال  رج فيأيت النجاشي على ذلك يظهر أن ختوفا ذلك عند حوان  حون من أشد كان
 لني ا عر  وبينهما النجاشي وسار قالت منه يعرف يالنجاش كان  ما ح نا من يعرف
 ال وم وقع  ضرحي حىت  رج رج  من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أص اب ف ال قالت

 قالت سنا مال و  أحدث من وكان قالت أان العوام بن الوبري ف ال قالت ابخلرب أيحينا مث
 مل  ى هبا اليت لني ا انحي  إىل خرج حىت عليها سبح مث صدر  يف فجعلها قرب  له فنفخوا
 له وال مكني عدو  على ابلظهور للنجاشي هللا ودعوان قالت حضر م حىت انطلق مث ال وم
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 هللا رسول على قدمنا حىت منول خري يف عند  فكنا احلبب  أمر عليه واس وسق بالد  يف
مبك . و و وسلم عليه هللا صلى

 وقال شيخنا:  ذا حديث حسن.  ،روا  أمحد
وسرررررررررند  جيرررررررررد. كمرررررررررا يف  ،والبررررررررريص احلبرررررررررا  ذكرررررررررر أولررررررررره وقرررررررررال: احلرررررررررديث بطولررررررررره روا  أمحرررررررررد يف "املسرررررررررند"

 [.7/577[   ج 3190"ال  ي  " حتت رقم  

 

املائد يف »أنه قال:  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن أم حرام عن النيب -1435
 .«والغرق له مجر شهيدين ،دله مجر شهي ،ي البحر الذي يصيبه الر

 حسن.  وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  أبو داود
 [.2/93[ ج2493حسن. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

 

 انء فيه  حوضأ فأيت –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -عن أم عمارة أن النيب  -1436
 ماء قدر ثلثي املد. 

إالّ حبيبرررررررا  و ررررررو ابرررررررن زيرررررررد  ،رجالرررررره رجرررررررال ال رررررر يح ،صررررررر يح وقرررررررال شرررررريخنا:  رررررررذا حررررررديث ،ا  أبررررررو داودرو 
واحلرررررررديث  ،كمرررررررا يف "هترررررررذيب ال هرررررررذيب"  ،وقرررررررال أبرررررررو حرررررررامت: صررررررراحل ،والنسرررررررائي ،وقرررررررد وث ررررررره ابرررررررن معرررررررني ،احن ررررررراري

 أخرجه النسائي. 
 [.94ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

 

لى هللا ص -قالت: سألت رسول هللا  ،عن أم قيس بنت حم ن رضي هللا عنها -1437
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واغسليه  (1)حكيه بضلع»عن دم احلي  يكون يف الثوب؟ قال:  –عليه وعلى آله وسلم 
.«ِبا  وسدر

 ،وابررررررررن ماجرررررررره ،وأخرجرررررررره النسررررررررائي ،رجالرررررررره ث ررررررررات ،صرررررررر يح وقررررررررال شرررررررريخنا:  ررررررررذا حررررررررديث ،روا  أبررررررررو داود
 د. وأمح

 [.1[ ج 363ص يح. كما يف "ص يح أيب داود"   وقال البيص احلبا :

 

قالت: كنت أسع قراءة رسول  ،عن أم  انئ بنت أيب طالب رضي هللا عنها -1438
 ابللي  وأان على عريبي.  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  -هللا 

 رجاله ث ات.  ،ص يح وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  ابن ماجه
 [.1/401[ ج1117حسن ص يح. كما يف "ص يح ابن ماجه"   وقال البيص احلبا :

 

                                         
هه، وقد حسكن بيف "النهاي " أي بعود، واحص  فيه ضلع احليوان فيسمى به العود الذي يب (1)

  الالم ختفيفا .
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اي رسول هللا إن لنا طري ا  إىل  قلت: قالت: ،عن امرأة من بي عبد احشه  -1439
. «مليس بعدها طريق هي مطيب منها؟»؟ قال: فكيف نفع  إذا مطران ،املسجد من ن 

 . «فهذه ِبذه»قال:  ،قالت: قلت: بلى
وجهالررررر  ال ررررر ابي  ال حضررررررر  ،رجالررررره رجررررررال ال ررررر يح ،صررررر يح وقرررررال شررررريخنا:  ررررررذا حرررررديث ،روا  أبرررررو داود

 وأخرجه ابن ماجه.  ،حن ال  اب  كلهم عدول
 [.1/113[ ج384اود"  وقال البيص احلبا  رمحه هللا: ص يح. كما يف "ص يح أيب د

 

ليه صلى هللا ع -قالت: رأيت رسول هللا  ،عن امرأة ،عن صفي  بنت شيب  -1440
ا»يسعى يف بطن املسي  وي ول:  –وعلى آله وسلم   . «ال يرطع الودي إال شدَّ
 على شرط مسلم.  ،حسن وقال شيخنا:  ذا حديث ،روا  النسائي

 [.2/336[ ج2980"ص يح النسائي"   ص يح. كما يف وقال البيص احلبا :
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