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 ٣٧r 
 )؟النـاسِ  علَـى  اللَِّه حق وما اللَِّه علَى الناِس حق ما تدِري هلْ هريرةَ
قُلْت: اللَّه ولُهسرو لَمفَِإنَّ( :قَالَ أَع قلَى اللَِّه حاِس عأَنْ الن وهدبعلَا يو 

 وصـححه  .)يعذِّبهم لَا أَنْ علَيِه فَحق ذَِلك فَعلُوا فَِإذَا شيئًا ِبِه يشِركُوا
واأللبـاين يف صـحيح   ) ١/٣٦٢(يف الصحيح املسند  الوادعي  : شيخانال

  ).٣٦٦ـ٤/٣٦٥(والصحيحة ) ٣٢٦١(رقم ) ٣/٢٧١(الترغيب 
  

  

  ، تم بحمد اهللا 
  .فالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات 






     ٢r 
  احلديث األول

بـرقم  ) ٢٢٨٨/ ٤(يف صحيحه ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام مسلم   -١
أخربنـا  . حدثنا إمساعيل بن إبراهيم   .  حدثين زهري بن حرب    :)٢٩٨٥(

ن يعقوب، عن أبيه، عن أيب      روح بن القاسم عن العالء بن عبدالرمحن ب       
قال ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :، قال  رضي اهللا عنه   هريرة

 أشرك  من عمل عمال  . أنا أغىن الشركاء عن الشرك    : اهللا تبارك وتعاىل  
   .)فيه معي غريي، تركته وشركه

  
  

  احلديث الثاين
قم بـر ) ٢/١٠٧٢(يف صحيحه ـ ـ رمحه اهللا   قال اإلمام البخاري -٢
حدثنا سـفيان  بن الزبري ـ   ـ وهو عبداهللا  حدثنا احلميدي :)٣٤٤٥(

ـ   ـ وهو حممد بن مسعت الزهري: قالـ ـ وهو ابن عيينه     مـسلم 
مسع عمر رضي اهللا    : أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس        : يقول

ال : (مسعت النيب صلى اهللا عليه وسـلم يقـول         :عنه يقول على املنرب   
عبداهللا : ا أطرت النصارى ابن مرمي، فإمنا أنا عبده، فقولوا        تطروين، كم 

  ).ورسوله
  

  
  
  
  
  
  



 ٣r 
  احلديث الثالث

 :)٢٣(برقم ) ١/٥٣(يف صحيحه ـ   ـ رمحه اهللاقال اإلمام مسلم   -٣
يعنيـان  (حدثنا مـروان    : قاال. وحدثنا سويد بن سعيد وابن أيب عمر      

ل اهللا صـلى اهللا     مسعت رسو : ، عن أيب مالك، عن أبيه؛ قال      )الفزاري
ال إله إال اهللا، وكفر مبا يعبد من دون اهللا،        : من قال ( :عليه وسلم يقول  

  .)وحسابه على اهللا. حرم ماله ودمه
  

  

  احلديث الرابع
 :)٥٦٦٩(برقم ) ٢/٩٢(يف مسنده ـ رمحه اهللا ـ   قال اإلمام أمحد  -٤

ان بن  حدثنا أبو النضر حدثنا عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان حدثنا حس          
قـال   :قـال رضي اهللا عنه    عطية عن أيب منيب اجلرشي عن ابن عمر         

بعثت بني يدي الساعة بالسيف حىت       (:صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
ل الذل وجع، وجعل رزقي حتت ظل رحمي  ، شريك له يعبد اهللا وحده ال     

وصـححه  ).وم فهو منهمومن تشبه بق، والصغار على من خالف أمري    
  .)١٢٦٩(رقم ) ١٠٩ /٥(يف اإلرواء الشيخ األلباين 

  
  

  احلديث اخلامس
بـرقم  ) ٥/٦٥(يف سـننه  ـ رمحـه اهللا ـ   قال اإلمام أبـو داود    -٥
:  حدثنا علي بن نصر، وحممد بن يونس النسائي، املعىن قاال          :)٤٧٢٨(

     ٣٦r 
لْ :فَقُلْته دعب ذَِلك رالش ٍر ِمنيقَالَ ؟خ: معِفيِه نو نخد ـا  :قُلْتمو 
هنخقَالَ ؟د مونَ قَونتسِر ييِتي ِبغنونَ سدهيِر ويِيي ِبغده ِرفعت  مهِمـن 

ِكرنتو لْ :فَقُلْته دعب ِر ذَِلكيالْخ ِمن رقَالَ ؟ش: معاةٌ نعلَى داِب عوأَب 
منهج نم مهابا أَجهِإلَي اِف قَذَفُوهيه ا :فَقُلْتولَ يساللَِّه ر  مـا  ِصـفْهلَن 

 فَمـا  اللَِّه رسولَ يا قُلْت ِبأَلِْسنِتنا ويتكَلَّمونَ ِجلْدِتنا ِمن قَوم نعم :قَالَ
 فَـِإنْ  فَقُلْت وِإمامهم الْمسِلِمني جماعةَ تلْزم قَالَ ذَِلك أَدركَِني ِإنْ ترى

 أَنْ ولَـو  كُلَّهـا  الِْفرق ِتلْك فَاعتِزلْ قَالَ ِإمام ولَا جماعةٌ لَهم تكُن ملَ
ضعلَى تِل عٍة أَصرجى شتح ِركَكدي توالْم تأَنلَى وع ذَِلك.(  

  
  
  
  

   اخلمسوناحلديث
 حـدثَنا  :)٢/٣٠٩(يف مسنده ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام أمحد  ـ  ٥٠
دباِق عزا الرنربأَخ رمعم نأَِبي ع اقحِإس نِل عيِن كُماٍد بِزي نأَِبـي  ع 

 نخٍل ِفي وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل مع أَمِشي كُنت: قَالَ هريرةَ
 قَـالَ  مـن  ِإلَّا الْمكِْثرونَ هلَك هريرةَ أَبا اي( :فَقَالَ الْمِدينِة أَهِل ِلبعِض
 يـساِرهِ  وعـن  يِميِنِه عن ِبكَفِِّه حثَا مراٍت ثَلَاثَ وهكَذَا وهكَذَا هكَذَا
نيبِه ويدقَِليلٌ يا وم مه( ى ثُمشةً ماعفَقَالَ س: )اا يةَ أَبريرأَلَا ه  لُّـكأَد 
 حولَ لَا قُلْ( :قَالَ اللَِّه رسولَ يا بلَى :فَقُلْت )الْجنِة كُنوِز ِمن كَنٍز علَى
 أَبا يا( :فَقَالَ ساعةً مشى ثُم )ِإلَيِه ِإلَّا اللَِّه ِمن ملْجأَ ولَا ِباللَِّه ِإلَّا قُوةَ ولَا



 ٣٥r 
  

  

  

   الثامن واألربعوناحلديث
رقـم  ) ١/١٣٠(يف صـحيحه  ـ رمحه اهللا ـ  مام مسلم  قال اإلـ  ٤٨

 مروانَ عن جِميعا عمر أَِبي وابن عباٍد بن محمد حدثَنا:  )١٤٥/٢٣٢(
اِريقَالَ الْفَز ناٍد اببا عثَندانُ حورم نع ِزيدِني يعي نانَ ابسكَي نأَِبي ع 

 بدأَ(: وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ: قَالَ هريرةَ ِبيأَ عن حاِزٍم
لَاما الِْإسغَِريب ودعيسا وأَ كَمدا بى غَِريباِء فَطُوببرِللْغ( .  

احليـة يف  كما تأزر   بني املسجدين   وهو يأزر   (: ) ١٤٦(وزاد يف رواية    
  ).جحرها

  
  
  

  اسع واألربعون التاحلديث
ـ  قال اإلمام مسلمـ  ٤٩ رقـم  ) ٣/١٤٧٥(يف صحيحه   ـ رمحه اهللا 

 حدثَنا مسِلٍم بن الْوِليد حدثَنا الْمثَنى بن محمد حدثَِني :)١٨٤٧/٥١(
دبِن عمحالر نب ِزيدِن ياِبٍر بثَِني جدح رسب نِد بيباللَِّه ع الْحِميرض هأَن 

ِمعا سأَب ِريسِإد لَاِنيوقُولُ الْخي: تِمعفَةَ سذَيح ناِن بمقُولُا الْيكَانَ(: ي 
اسأَلُونَ النسولَ يسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسو نـرِ  عيالْخ  ـتكُنو 
أَلُهأَس نع رافَةَ الشخأَنْ م ِركَِنييد ا :فَقُلْتولَ يسا اللَِّه رـا  ِإنِفـي  كُن 

 نعم :قَالَ ؟شر الْخيِر هذَا بعد فَهلْ الْخيِر ِبهذَا اللَّه فَجاَءنا وشر جاِهِليٍة

     ٤r 
ثنا حرملة يعين ابن عمران حدثين      حد،  ئأخربنا عبد اللّه بن يزيد املقر     

مسعـت أبـا     :قالرضي اهللا   ري موىل أيب هريرة     أبو يونس سليم بن جب    
إن اللّـه يـأمركم أن تـؤدوا        {: يقرأ هذه اآلية  رضي اهللا عنه    هريرة  

رأيت رسول  (: قال} مسيعاً بصرياً {: إىل قوله تعاىل  } األمانات إىل أهلها  
اللّه صلى اللّه عليه وسلم يضع إامه على أذنه واليت تليها على عينه،             

أيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقرؤها ويضع         ر: قال أبو هريرة  
يعين إن اللّه مسيع بصري يعين أن       : ئقال املقر : ، قال ابن يونس    )إصبعيه

  .للّه مسعاً وبصراً
وصـححه   . على اجلهميةوهذا رد:  ـ رمحه اهللا ـ   قال أبو داود    

يف والـوادعي   ) ٤٧٢٨(رقـم   يف صـحيح أيب داود      األلباين  الشيخان  
  .)٢/٣٠٦(صحيح املسند ال

  
  

  احلديث السادس
 حـدثنا  :)٤/٢١٧(يف مستدركه ـ  ـ رمحه اهللاقال اإلمام احلاكم   -٦

ـ ثنا أمحد حد األصبهاين   عبداهللا حممد بن عبداهللا الزاهد     أبو ن مهـران  ب
ثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيـب عـن         حدثنا عبداهللا بن موسى     حد

 دخل عبداهللا بـن     :سدي قال املنهال بن عمرو عن قيس بن السكن األ       
مرة فقطعـه   مسعود رضي اهللا عنه على امرأة فرأى عليها حرز من احل          



 ٥r 
كان ممـا   ( :وقال، ن آل عبداهللا عن الشرك أغنياء      إ :قطعاً عنيفاً مث قال   

مـن   أن الرقى والتمائم والتولة      :حفظنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      
: وصححه الـشيخان  .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه     ، )الشرك
يف الـصحيح املـسند   والوادعي ) ١٦٢٨(رقم يف صحيح اجلامع  األلباين  

)٢/١٦(.    
  

  

  احلديث السابع
) ٤٨ص(كما يف الـسنة  ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام ابن أيب عاصم   -٧

باد بن يوسـف حـدثين      ثنا ع حد، ثنا عمرو بن عثمان   حد :)٦٣(برقم  
  عوف بن مالك األشـجعي   عن، عن راشد بن سعد   ، صفوان بن عمرو  

افترقـت  : (ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       ق :قال رضي اهللا عنه  
، واحدة يف اجلنة وسبعني يف النـار        ، اليهود على إحدى وسبعني فرقة      

فإحدى وسبعون يف النار    ، وافترقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة       
ى ثالث وسبعني   والذي نفسي بيده لتفترقن أميت عل     ، وواحدة يف اجلنة    

رسـول اهللا    قيل يا ، ) اجلنة واثنتان وسبعون يف النار     فواحدة يف ، فرقة  
يف ختـريج  الشيخ األلباين  قاله  وإسناده جيد    ).هم اجلماعة (؟ قال   من هم 
   .)١٤٩٢( والصحيحة )٦٣(رقم السنة 

  
  
  
  
  

     ٣٤r 
هونِجدِفي ي وِرِهمدفَلَا ص مهندصقَالَ ي ناِح اببفَلَا الص كُمندصقَالَ ي: 

ا :قُلْتِمنالٌ وطُّونَ ِرجخكَانَ قَالَ ي نِبي اِء ِمنِبيطُّ الْأَنخي نفَم  افَـقو 
طَّهخ قَالَ فَذَاك تكَانةٌ ِلي واِريى جعرا تملَ ِلي غَنٍد ِقبـةِ  أُحاِنيوالْجو 

تفَاطَّلَع ٍم ذَاتوفَِإذَا ي الذِّيب قَد باٍة ذَهِبش ا ِمنِمها غَنأَنلٌ وجر ِمن 
 اللَّـهِ  رسولَ فَأَتيت صكَّةً صكَكْتها لَِكني يأْسفُونَ كَما آسف مآد بِني

 أُعِتقُها أَفَلَا اللَِّه رسولَ يا :قُلْت علَي ذَِلك فَعظَّم وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى
 :قَـالَ  السماِء ِفي :قَالَت ؟هاللَّ أَين لَها :فَقَالَ ِبها فَأَتيته ِبها ائِْتِني :قَالَ
نا مأَن قَالَت تولُ أَنسا قَالَ اللَِّه رِتقْها أَعهةٌ فَِإنِمنؤم(.  

  
  
  
  

  

   السابع واألربعوناحلديث
رقـم  ) ١/٥٩ (يف صحيحهـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام البخاري  ـ  ٤٧

 بِن ِهشاِم عن ماِلك حدثَِني قَالَ يٍسأُو أَِبي بن ِإسماِعيلُ حدثَنا :)١٠٠(
: قَالَعنهما   اهللا رضي الْعاِص بِن عمِرو بِن اللَِّه عبِد عن أَِبيِه عن عروةَ

تِمعولَ سسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسقُولُ وِإنَّ( :ي لَـا  اللَّه  قْـِبضي 
الِْعلْم اعِتزاان هِزعتني اِد ِمنالِْعب لَِكنو قِْبضي ِض الِْعلْماِء ِبقَبلَمـى  الْعتح 

 ِعلْـمٍ  ِبغيـرِ  فَأَفْتوا فَسِئلُوا جهالًا رُءوسا الناس اتخذَ عاِلما يبِق لَم ِإذَا
  ).وأَضلُّوا فَضلُّوا



 ٣٣r 
 ِبثُلُِثـهِ  فَأَتصدق ِمنها يخرج ما ِإلَى أَنظُر فَِإني هذَا قُلْت ِإذْ أَما الَقَ ِفيها

  .)ثُلُثَه ِفيها وأَرد ثُلُثًا وِعياِلي أَنا وآكُلُ
  

  

  

   السادس واألربعوناحلديث
) ٣٨٢ـ٣٨١ /١(يف صحيحه ـ رمحه اهللا ـ  مسلم  قال اإلمام ـ  ٤٦

 أَِبي بن بكِْر وأَبو الصباِح بن محمد جعفٍَر أَبو حدثَنا :)٥٣٧/٣٣(رقم  
 عـن  ِإبـراِهيم  بن ِعيلُاِإسم حدثَنا قَالَا الْحِديِث لَفِْظ ِفي وتقَاربا شيبةَ

 عـن  ميمونةَ ِبيأَ بِن ِهلَاِل عن كَِثٍري أَِبي بِن يحيى عن الصواِف حجاٍج
 بينا(: قَالَرضي اهللا عنه     السلَِمي الْحكَِم بِن معاِويةَ عن يساٍر بِن عطَاِء

 ِمـن  رجـلٌ  عطَس ِإذْ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسوِل مع أُصلِّي أَنا
 ثُكْـلَ  وا :فَقُلْـت  ِبأَبصاِرِهم الْقَوم ِنيفَرما اللَّه يرحمك :فَقُلْت الْقَوِم
اهيا أُمم كُمأْنونَ شظُرنت لُوا ِإلَيعونَ فَجِربضي ِديِهملَى ِبأَيع  ـاِذِهمأَفْخ 
 اللَّـه  صلَّى اللَِّه رسولُ صلَّى فَلَما سكَت لَِكني يصمتونِني رأَيتهم فَلَما
 تعِليما أَحسن بعده ولَا قَبلَه معلِّما رأَيت ما وأُمي هو فَِبأَِبي وسلَّم علَيِه
هاللَِّه ِمنا فَوِني مرلَا كَهِني وبرلَا ضِني ومتِذِه ِإنَّ( :قَالَ شلَاةَ هلَـا  الص 

لُحصا يٌء ِفيهيش اِس كَلَاِم ِمنا النمِإن وه ِبيحسالت  كْـِبريالتاَءةُ  وِقـرو 
 رسولَ يا :قُلْت وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ كَما أَو )الْقُرآِن

ـ  ِمنـا  وِإنَّ ِبالِْإسلَاِم اللَّه جاَء وقَد ِبجاِهِليٍة عهٍد حِديثُ ِإني اللَِّه  اِرجالً
 شـيءٌ  ذَاك قَالَ يتطَيرونَ ِرجالٌ وِمنا قَالَ تأِْتِهم فَلَا :قَالَ الْكُهانَ يأْتونَ

     ٦r 
  
  
  

  احلديث الثامن
ـ ) ٤/٢٢٣٠(يف صـحيحه  ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام مسلم   -٨  رقمب
. أخربنـا : قال عبـد  ( حدثين حممد بن رافع وعبد بن محيد         :)٢٩٠٦(

أخربنا معمر عن الزهري، عن ابن      . عبدالرزاق) حدثنا: وقال ابن رافع  
ال (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :املسيب، عن أيب هريرة، قال    

  .)تقوم الساعة حىت تضطرب أليات نساء دوس حول ذي اخللصة
 ورواه البخاري حنوه باب     .دها دوس يف اجلاهلية بتبالة    وكانت صنما تعب  

  .تغيري الزمان حىت تعبد األوثان
  

  

  احلديث التاسع
ـ    قال اإلمام أبو داود-٩ بـرقم  ) ٣/٣٩٤( يف سـننه   ـ رمحـه اهللا 
ثنا شعيب بـن إسـحاق، عـن        حدحدثنا داود بن رشيد،      :)٣٣١٣(

حـدثين  : و قالبة قـال   ين أب حدث: األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري قال      
  صلى اللّـه عليـه           (:اك قال ثابت بن الضح نذر رجلٌ على عهد النيب

إين : وسلم أن ينحر إبالً ببوانةَ، فأتى النيب صلى اللّه عليه وسلم فقـال    
هل كان  (: نذرت أن أحنر إبالً ببوانةَ، فقال النيب صلى اللّه عليه وسلم          

هل كان فيها عيد    (: ال، قال :  قالوا )ة يعبد؟ فيها وثن من أوثان اجلاهلي    



 ٧r 
أوف (: ال، قال النيب صلى اللّـه عليـه وسـلم         :  قالوا )من أعيادهم؟ 

 .)بنذرك، فِإنه ال وفاء لنذٍر يف معصية اللّه، وال فيما ال ميلك ابـن آدم      
والـوادعي  ) ٣٣١٣(رقم يف صحيح أيب داود     األلباين  : صححه الشيخان 

  . )١٥٧/ ١(يف الصحيح املسند رقم 
  

  

  احلديث العاشر
برقم ) ٤/١٨٣٧( يف صحيحه ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام البخاري   -١٠
أخربنـا إسـرائيل    : حدثنا النضر   :  حدثنا حممد بن احلكم      :)٥٧٥٧( 

نيب عن ال،  أيب هريرة رضي اهللا عنه    عنأخربنا أبو حصني عن أيب صاحل       
). ة وال هامة وال صـفر      عدوى وال طري   ال: (صلى اهللا عليه وسلم قال    

 ال () ..٢٢٢٠/١٠٦(بـرقم   ) ٤/١٧٤٤ ( يف رواية عنـه    موزاد مسل 
وزاد أيضاً يف رواية عـن جـابر        ).  وال صفر  ءنو عدوى وال هامة وال   

ال عدوى وال طرية    () ..٢٢٢٠/١٠٧(برقم  ) ٤/١٧٤٤(رضي اهللا عنه    
  ) .وال غول

  
  

  احلديث احلادي عشر
ـ قال اإلمام الترمذي  -١١ بـرقم  ) ٥/٤٢٦(يف سـننه  ه اهللا ـ  ـ رمح

حدثنا أمحد بن منيع أخربنا مروان بن معاوية عن األعمـش            :)٣٣٧٢(
عن النيب صـلى  رضي اهللا عنه   عن ذر عن يسيع عن النعمان ابن بشري         

     ٣٢r 
 والْقَِطيفَـةِ  والـدرهمِ  الـدينارِ  بدع تِعس(: قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

   ).يرض لَم يعطَ لَم وِإنْ رِضي أُعِطي ِإنْ والْخِميصِة
 فَلَا ِشيك وِإذَا وانتكَس تِعس(: )٢٨٨٧(رقم  يف راوية   زاد البخاري   و

قَشتى انٍد طُوبباِن آِخٍذ ِلعِسِه ِبِعنِبيِل ِفي فَرثَ ِهاللَّ سعأَش هأْسةٍ  رـربغم 
اهمِة ِفي كَانَ ِإنْ قَداسِة ِفي كَانَ الِْحراسِإنْ الِْحراقَِة ِفي كَانَ وكَانَ الس 

  .)يشفَّع لَم شفَع وِإنْ لَه يؤذَنْ لَم استأْذَنَ ِإنْ الساقَِة ِفي
  

  

  

   اخلامس واألربعوناحلديث
رقـم  ) ٤/٢٢٨٨(يف صحيحه ـ رمحه اهللا ـ  م مسلم  قال اإلماـ  ٤٥

 واللَّفْـظُ  حرٍب بن وزهير شيبةَ أَِبي بن بكِْر أَبو حدثَنا :)٢٩٨٤/٤٥(
 سـلَمةَ  أَِبي بن الْعِزيِز عبد حدثَنا هارونَ بن يِزيد حدثَنا قَالَا بكٍْر ِلأَِبي
نِب عهِن وانَكَ بسي نِد عيبِن عٍر بيمع ِثياللَّي نةَ أَِبي عريررضـي   ه

 ِمـن  ِبفَلَـاةٍ  رجـلٌ  بينا(: قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عناهللا عنه   
 لسحابا ذَِلك فَتنحى فُلَاٍن حِديقَةَ اسِق سحابٍة ِفي صوتا فَسِمع الْأَرِض
 ذَِلـك  استوعبت قَد الشراِج ِتلْك ِمن شرجةٌ فَِإذَا حرٍة ِفي ماَءه فَأَفْرغَ
 ِبِمسحاِتِه الْماَء يحولُ حِديقَِتِه ِفي قَاِئم رجلٌ فَِإذَا الْماَء فَتتبع كُلَّه الْماَء
 السحابِة ِفي سِمع الَِّذي ِلِلاسِم فُلَانٌ قَالَ مكاس ما اللَِّه عبد يا لَه فَقَالَ
 ِفـي  صوتا سِمعت ِإني فَقَالَ اسِمي عن تسأَلُِني ِلم اللَِّه عبد يا لَه فَقَالَ

 تـصنع  فَما ِلاسِمك فُلَاٍن حِديقَةَ اسِق يقُولُ ماؤه هذَا الَِّذي السحاِب



 ٣١r 
 اللَِّه رسولَ سِمعت: قَالَت أَنها وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي زوِج عاِئشةَ
 أَو ِبجاِهِليـةٍ  عهٍد حِديثُو قَومِك أَنَّ لَولَا( :يقُولُ سلَّمو علَيِه اللَّه صلَّى

 ِبالْـأَرضِ  بابها ولَجعلْت اللَِّه سِبيِل ِفي الْكَعبِة كَنز لَأَنفَقْت ِبكُفٍْر :قَالَ
لْتخلَأَدا وِفيه ِر ِمنالِْحج.(  

  
  

   الثالث واألربعوناحلديث
رقـم  ) ٢/١٤٥٩(يف صحيحه ـ رمحه اهللا ـ  اإلمام مسلم  قال ـ  ٤٣

 بن محمد حدثَنا و ح لَيثٌ حدثَنا سِعيٍد بن قُتيبةُ حدثَنا :)١٨٢٩/٢٠(
 النِبـي  عـن رضي اهللا عنهما     عمر ابِن عن ناِفٍع عن اللَّيثُ حدثَنا رمٍح
 عـن  مـسئُولٌ  وكُلُّكُم راٍع كُلُّكُم أَلَا( :قَالَ أَنه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى
 والرجـلُ  رِعيِتِه عن مسئُولٌ وهو راٍع الناِس علَى الَِّذي فَالْأَِمري رِعيِتِه
 بعِلهـا  بيِت ىعلَ راِعيةٌ والْمرأَةُ عنهم مسئُولٌ وهو بيِتِه أَهِل علَى راٍع

 مـسئُولٌ  وهـو  سيِدِه ماِل علَى راٍع والْعبد عنهم مسئُولَةٌ وِهي وولَِدِه
هنأَلَا ع اٍع فَكُلُّكُمر كُلُّكُمئُولٌ وسم نِتِه عِعير.(  

  
  

   الرابع واألربعوناحلديث
رقم ) ٢/٨٩٠( صحيحه يفـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام البخاري  ـ  ٤٤

 عـن  عياٍش ابن يعِني بكٍْر أَبو أَخبرنا يوسف بن يحيى حدثَنا :)٢٨٨٦
 النِبـي  عـن  عنه اللَّه رِضي هريرةَ أَِبي عن صاِلٍح أَِبي عن حِصٍني أَِبي

     ٨r 
وقال ربكم ادعـوين    {الدعاء هو العبادة مث قرأ      ( :اهللا عليه وسلم قال   

خلون جهـنم    عن عبـاديت سـيد     استجب لكم إن الذين يستكربون    
األلبـاين  : وصححه الـشيخان  . هذا حديثٌ حسن صحيح   ) }داخرين

 ٢(والـوادعي يف الـصحيح املـسند        ) ١٤٧٩(رقم  صحيح أيب داود    
عن أنس وهـو    الترمذي  رواه  ) الدعاء مخ العبادة  : ( أما حديث  .)٢١٥/

  .فيه ثالث عللعيف ض
  

  

  

  احلديث الثاين عشر
بـرقم  ) ٧/١٠( يف سـننه   ـ  ـ رمحـه اهللا قال اإلمام النسائي   -١٢

: حدثنا الفضل بن موسى قال    : أخربنا يوسف بن عيسى قال     :)٣٧٨٢(
ــ   ، عن عبد اهللا بن يسار، عن قتيلـة  حدثنا مسعرعن معبد بن خالد    

: أن يهوديا أتى النيب صلى اهللا عليه وسـلم فقـال         - امرأة من جهينة  
: تقولـون شاء اهللا وشئت و ما: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون    

والكعبة، فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أرادوا أن حيلفـوا أن             
صـححه   .شـاء اهللا مث شـئت      مـا : ورب الكعبة، ويقولون  : يقولوا

يف والـوادعي   ) ٣٧٨٢(رقـم   يف صحيح النـسائي     األلباين  : الشيخان
دون عن األمرين   النهي   وقد صح من طرق      .)٥٢٨ / ٢(الصحيح املسند   

   .وديخرب اليهذكر 
  

  



 ٩r 
  
  
  
  

  احلديث الثالث عشر
برقم ) ٥/٢٦٣(يف مصنفه ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام ابن أيب شيبة   -١٣

 حدثنا يزيد بن املقدام عن املقدام بن شريح عن أبيه عـن             :)٢٥٨٩٢(
النيب صلى اهللا عليـه     إىل  وفد  :  قال  رضي اهللا عنه    بن شريح  جده هانئٍ 

) ؟ما امسك : (داحلجر فقال له  مون رجالً عب  وسلم يف قومه فسمعهم يس    
إمنا أنـت   (:فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ، عبداحلجر  : قال

  .)٢/٢٣١(يف الصحيح املسند  الوادعي العالمةوحسنه  ).عبداهللا
  

  

  احلديث الرابع عشر
بـرقم  ) ٣/١٥٨(يف مـسنده  ـ رمحـه اهللا ـ   قال اإلمام أمحد   -١٤

عن حفص عن عمه أنس بن مالك       حدثنا خلف بن خليفة      :)١٢٦٢٠(
 كان أهل بيت من األنصار هلم مجل يسنون عليـه           :قالرضي اهللا عنه    

وإن اجلمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره وإن األنـصار جـاؤوا إىل            
 إنه كان لنا مجل نـسين عليـه    :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا      

 فقـال   وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخـل         
 قوموا فقاموا فدخل احلائط     :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه      

     ٣٠r 
تِربفَش هلَا ِمنو ِريدا أَنْ يهِقيسِإلَّا ي بكَت اللَّه لَه  دـدـا  عم  تـِربش 
 شـيءٌ  حمِرالْ ِفي علَي أُنِزلَ ما قَالَ فَالْحمر اللَِّه رسولَ يا ِقيلَ حسناٍت

 ومـن  يـره  خيرا ذَرٍة ِمثْقَالَ يعملْ فَمن{ الْجاِمعةُ الْفَاذَّةُ الْآيةَ هِذِه ِإلَّا
  ).}يره شرا ذَرٍة ِمثْقَالَ يعملْ

  
  

   احلادي واألربعوناحلديث
  

 أَبو احدثَن :)٤/٢٨٧(يف املسند ـ رمحه اهللا ـ  أمحد  قال اإلمام ـ  ٤١
رضي  عاِزٍب بِن الْبراِء عن مرةَ بِن اللَِّه عبِد عن الْأَعمش حدثَنا معاِويةَ

 ِبمـا  يحكُـم  لَم ومن{ :قَولُه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عناهللا عنه   
 اللَّـه  أَنـزلَ  ِبمـا  يحكُم لَم ومن{، }الْكَاِفرونَ هم فَأُولَِئك اللَّه أَنزلَ

فَأُولَِئك مونَ هالظَّاِلم{ ،}نمو لَم كُمحا يلَ ِبمزأَن اللَّه  فَأُولَِئـك  ـمه 
قال الشيخ األلباين يف الصحيحة      ).كُلُّها الْكُفَّاِر ِفي ِهي( :قَالَ، }الْفَاِسقُونَ

  .لى شرط الشيخني وهذا إسناد صحيح ع): ٢٧٠٤(برقم 
  

  

   الثاين واألربعوناحلديث
رقـم  ) ٢/٩٦٩(يف صـحيحه  ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام مسلم  ـ  ٤٢

 عـن  وهـبٍ  بـن  اللَِّه عبد أَخبرنا الطَّاِهِر أَبو حدثَِني :)٣٣٣/٤٠٠(
 سِمعت يقُولُ عمر بِنا مولَى ناِفعا سِمعت قَالَ أَِبيِه عن بكَيٍر بن مخرمةُ

دباللَِّه ع نكِْر أَِبي بِن بافَةَ أَِبي بثُ قُحدحي دباللَِّه ع  ـنب  ـرمع  ـنع 



 ٢٩r 
 حقِّهـا  وِمن حقَّها ِمنها دييؤ لَا ِإِبٍل صاِحب ولَا قَالَ فَالِْإِبلُ اللَِّه رسولَ
 مـا  أَوفَر قَرقٍَر ِبقَاٍع لَها بِطح الِْقيامِة يوم كَانَ ِإذَا ِإلَّا ِورِدها يوم حلَبها
تلَا كَان فِْقدا يها فَِصيلًا ِمناِحدو هطَؤا تفَاِفهِبأَخ هضعتا واِهها ِبأَفْوكُلَّم 

مِه رلَيا عأُولَاه دِه رلَيا عاهرٍم ِفي أُخوكَانَ ي هارِمقْد ِسنيمخ ٍة أَلْفنس 
 يـا  ِقيلَ الناِر ِإلَى وِإما الْجنِة ِإلَى ِإما سِبيلَه فَيرى الِْعباِد بين يقْضى حتى

 ِمنهـا  يؤدي لَا غَنٍم ولَا بقٍَر صاِحب ولَا قَالَ والْغنم فَالْبقَر اللَِّه رسولَ
 شـيئًا  ِمنهـا  يفِْقد لَا قَرقٍَر ِبقَاٍع لَها بِطح الِْقيامِة يوم كَانَ ِإذَا ِإلَّا حقَّها
سا لَياُء ِفيهقْصلَا عاُء ولْحلَا جاُء وبضع  ـهطَحنـا  توِنهِبقُر  هطَـؤتو 

 ِمقْـداره  كَـانَ  يوٍم ِفي أُخراها علَيِه رد أُولَاها علَيِه مر كُلَّما أَظْلَاِفهاِب
ِسنيمخ ٍة أَلْفنى ستى حقْضي نياِد بى الِْعبرفَي ِبيلَها سـةِ  ِإلَـى  ِإمنالْج 

 ِلرجـلٍ  ِهـي  ثَلَاثَةٌ الْخيلُ قَالَ خيلُفَالْ اللَِّه رسولَ يا ِقيلَ الناِر ِإلَى وِإما
رِوز ِهيٍل وجِلر رِست ِهيٍل وجِلر را أَجالَِّتي فَأَم ِهي  لَـه رـلٌ  ِوزجفَر 

 ِهـي  الَِّتي وأَما ِوزر لَه فَِهي الِْإسلَاِم أَهِل علَى وِنواًء وفَخرا ِرياًء ربطَها
لَه ِستلٌ رجا فَرطَهبِبيِل ِفي راللَِّه س ثُم لَم سني قا ِفي اللَِّه حوِرهلَا ظُهو 

 اللَّـهِ  سِبيِل ِفي ربطَها فَرجلٌ أَجر لَه ِهي الَِّتي وأَما ِستر لَه فَِهي ِرقَاِبها
 الروضـةِ  أَو الْمرِج ذَِلك ِمن أَكَلَت فَما وروضٍة مرٍج ِفي الِْإسلَاِم ِلأَهِل

ٍء ِمنيِإلَّا ش كُِتب لَه ددا عم أَكَلَت اتنسح كُِتبو لَه ددـا  عاِثهوأَر 
 كَتـب  ِإلَّا شرفَيِن أَو شرفًا فَاستنت ِطولَها تقْطَع ولَا حسنات وأَبواِلها

اللَّه لَه ددا عا آثَاِرهاِثهوأَراٍت ونسلَا حو را ما ِبههاِحبلَـى  صـرٍ  عهن 

     ١٠r 
واجلمل يف ناحية فمشى النيب صلى اهللا عليه وسـلم حنـوه فقالـت              

 يا نيب اهللا إنه قد صار مثل الكلب الكَِلب وإنا خناف عليـك              :األنصار
صولته فقال ليس علي منه بأس فلما نظر اجلمل إىل رسول اهللا صـلى              

عليه وسلم أقبل حنوه حىت خر ساجدا بني يديه فأخذ رسـول اهللا             اهللا  
صلى اهللا عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حىت أدخله يف العمـل           

 يا رسول اهللا هذه يمة ال تعقل تسجد لـك وحنـن      :فقال له أصحابه  
ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر    ( :نعقل فنحن أحق أن نسجد لك فقال      

 لبشر ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها مـن         ولو صلح لبشر أن يسجد    
عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إىل مفرق رأسـه             

 )قرحة تنجبس بالقيح والصديد مث استقبلته فلحسته مـا أدت حقـه           
 ـ  ٤١٤/ ٢(أللباين يف صحيح الترغيب والترهيب ا: وصححه الشيخان

  . ن دالئل النبوة الصحيح املسند ميفوالوادعي ) ١٩٣٦( رقم ) ٤١٥
  

  

  

  احلديث اخلامس عشر
 حـدثنا  :)١/٣١(يف مستدركه ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام احلاكم   -١٥

أبو النضر حممد بن يوسف الفقيه حدثنا عثمان بـن سـعيد الـدارمي      
حدثنا علي بن املديين حدثنا مروان بن معاويـة حـدثنا أبـو مالـك              

  قـال  :قـال هللا عنه   رضي ا األشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة        
 ).إن اهللا خالق كل صـانع وصـنعته  (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       



 ١١r 
والوادعي يف الصحيح   ) ١٦٣٧(يف الصحيحة   األلباين  : صححه الشيخان 

  .)٢٤٣ـ١/٢٤٢(املسند 
  

  سادس عشرلاحلديث ا
حدثنا أبو كريب  :)٢/١٩٦(ـ رمحه اهللا  ـ قال اإلمام أبو يعلى   -١٦

 حدثنا الوليد بن مجيع عن أيب الطفيل قال ملا فتح           حدثنا حممد بن فضيل   
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليـد إىل خنلـة               
وكانت ا العزى فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تالل الـسمرات            
فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها مث أتى النيب صـلى اهللا             

 فرجع خالد فلما    )رجع فإنك مل تصنع شيئا    ا( :عليه وسلم فأخربه فقال   
ليه السدنة وهم حجاا أمعنوا يف اجلبل وهم يقولون يا عـزى            إنظرت  

 فأتاها خالد فـإذا امـرأة       :خبليه يا عزى عوريه وإال فمويت برغم قال       
عريانة ناشرة شعرها حتثوا التراب على رأسها فعممها بالسيف حـىت           

  .ليه وسلم فأخربه قال تلك العزى النيب صلى اهللا عإىلقتلها مث رجع 
  . )١/٣٨٦(يف الصحيح املسند ـ رمحه اهللا ـ لوادعي  اشيخناحسنه    

  
  

  احلديث السابع عشر
يف السنة كما يف ظـالل  ـ رمحه اهللا ـ   قال اإلمام ابن أيب عاصم  -١٧

 حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا        :)٦٩٢( برقم  ) ٣١٢ص(اجلنة  

     ٢٨r 
 الْخطَّاِئني ِللْمذِْنِبني ولَِكنها لَا ِللْمتِقني أَترونها وأَكْفَى أَعم ِلأَنها الشفَاعةَ

ِثنيلَوتـ ١/٦٣٦(يف الصحيح املسند    الوادعي   :يخانالشوصححه   " الْم
كما يف صحيح ابن ماجـه       )...إلا   (: دون قوله  أولهواأللباين  )  ٦٣٧
  ).٢٩٣٢(وضعيف اجلامع ) ٣٥٨٥( ويراجع الضعيفة .)٤٣١١(رقم 

 يا رسول اهللا :فقال: أيب موسىيف حديث معاذ و  ) ٤٠٤ / ٤(زاد أمحد   
ال مـات   ومن  أنتم  ( :فقال: كادعو اهللا عز وجل أن جيعلنا يف شفاعت       

يف الـصحيح   الـوادعي   صححه الشيخان    )يشرك باهللا شيئا يف شفاعيت    
وعنـده  ) ٨٢١(يف حتقيق الـسنة  واأللباين ) ٦٣٧ ـ  ٦٣٦ / ١(املسند 
  .رضي اهللا عنهأيب هريرة يف حديث  وحنوه خمتصراً

  

   األربعوناحلديث
رقـم  ) ٢/٦٨٠( يف صـحيحه  ـ  ـ رمحه اهللا مسلمقال اإلمام ـ  ٤٠

 ميـسرةَ  ابن يعِني حفْص حدثَنا سِعيٍد بن سويد حدثَِني و :)٩٨٧/٢٤(
اِنيعنالص نِد عيِن زب لَما أَنَّ أَساِلٍح أَبانَ صذَكْو هربأَخ هأَن  ـِمعـا  سأَب 

 صـاِحبِ  ِمن ما(: وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ :يقُولُا هريرةَ
 لَه صفِّحت الِْقيامِة يوم كَانَ ِإذَا ِإلَّا حقَّها ِمنها يؤدي لَا ِفضٍة ولَا ذَهٍب

فَاِئحص اٍر ِمنن ِميا فَأُحهلَياِر ِفي عن منهى جكْوا فَيِبه  ـهبنج  ـهِبينجو 
هرظَهاكُ ولَّم تدرب تأُِعيد ٍم ِفي لَهوكَانَ ي هارِمقْد ِسنيمخ ٍة أَلْفنس 

 يـا  ِقيلَ الناِر ِإلَى وِإما الْجنِة ِإلَى ِإما سِبيلَه فَيرى الِْعباِد بين يقْضى حتى



 ٢٧r 
ِحني ِرقسي وهو ِمنؤلَا مو برشي رمالْخ ا ِحنيهبرشي  ـوهو  ِمنـؤم 

  .)بعد معروضةٌ والتوبةُ
  

  

   الثامن والثالثوناحلديث
رقـم  ) ٢٩/ ١(يف صحيحه ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام البخاري  ـ  ٣٨

 الْعقَـِدي  عاِمٍر أَبو حدثَنا قَالَ الْجعِفي محمٍد بن اللَِّه عبد حدثَنا:  )٩(
 عـن  صاِلٍح أَِبي عن ِديناٍر بِن اللَِّه عبِد عن ِبلَاٍل بن سلَيمانُ حدثَنا قَالَ
 الِْإميانُ( :قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن عنه اللَّه رِضي هريرةَ أَِبي

عونَ ِبضِستةً وبعاُء شيالْحةٌ وبعش اِن ِمنالِْإمي(.  
 ِبـضع  الِْإميـانُ ( :) ٥٨/ ٣٥(رقـم   ) ١/٦٣(يف صحيحه    زاد مسلم 

 وأَدناهـا  اللَّـه  ِإلَّا ِإلَه لَا قَولُ فَأَفْضلُها شعبةً وِستونَ ِبضع وأَ وسبعونَ
  .)الِْإمياِن ِمن شعبةٌ والْحياُء الطَِّريِق عن الْأَذَى ِإماطَةُ

  
  

   التاسع والثالثوناحلديث
رقـم  ) ٤/٥٢٤(يف سـننه  ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام ابن ماجه  ـ ٣٩

 بـن  ِزيـاد  حـدثَنا  بدٍر أَبو حدثَنا أَسٍد بن ِعيلُاِإسم حدثَنا :)٤٣١١(
 موسـى  أَِبـي  عـن  ِحراٍش بِن ِربِعي عن ِهنٍد أَِبي بِن نعيِم عن خيثَمةَ

ِريعولُ قَالَ: قَالَ  رضي اهللا عنه   الْأَشسلَّى اللَِّه رص اللَّه لَيِهع  ـلَّمسو :
)تريخ نيِة بفَاعالش نيبلَ أَنْ وخدي فِتـي  ِنصـةَ  أُمنالْج  ترتفَـاخ 

     ١٢r 
قال أرسل رسول   رضي اهللا عنه    ثنا ثابت عن أنس     حدديلم بن غزوان    

اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من أصحابه إىل رأس املشركني يـدعوه           
 املشرك هذا الذي تدعوين إليه من ذهب أو فضة أو           :إىل اهللا تعاىل فقال   

حناس فتعاظم مقالته يف صدر رسول رسول اهللا فرجع إىل رسـول اهللا             
 إليه فرجع إليه مبثـل ذلـك       ارجع :ه فقال صلى اهللا عليه وسلم فأخرب    

وأرسل اهللا تبارك وتعاىل عليه صاعقة من السماء فأهلكتـه ورسـول            
قال له النيب    ال يدي ف   :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الطريق فقال        

إن اهللا قد أهلك صاحبك بعدك ونزلت علـى         (: صلى اهللا عليه وسلم   
عق فيصيب ـا مـن      ا الصو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويرسل      

) ٦٦٢(يف ختـريج الـسنة رقـم         األلباين   :وصححه الشيخان  .)يشاء
  ).١/٨٥(والوادعي يف الصحيح املسند 

  
  

  

  احلديث الثامن عشر
بـرقم  ) ٤/٢٤(يف مـسنده  ـ رمحـه اهللا ـ    قال اإلمام أمحـد   -١٨

حـدثين  :  حدثنا علي بن عبداهللا حدثنا معاذ بن هشام قال         :)١٦٣٠٧(
 رضـي اهللا    عن قتادة عن األحنف بن قيس عن األسود بن سريع         ، أيب
 رجل أصم   :أربعة يوم القيامة  ( أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          عنه

 فأمـا   ، ورجل مات يف فترة    ، ورجل هرم  ، ورجل أمحق  ،اليسمع شيئاً 
وأمـا األمحـق   ،  لقد جاء اإلسالم وما أمسع شـيئاً   رب: األصم فيقول 



 ١٣r 
وأمـا اهلـرم   ،  بالبعراإلسالم والصبيان حيذفونينرب لقد جاء    : فيقول
وأما الـذي مـات يف      ، ريب لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيئاً        : فيقول

ـ        : الفترة فيقول  ه رب ما أتاين لك رسول فيأخـذ مـواثيقهم ليطيعن ،
فوالذي نفس حممد بيده لو دخلوها      : فريسل إليهم أن ادخلوا النار قال     

حدثنا علي حدثنا معاذ بـن هـشام      : قال )كانت عليهم برداً وسالماً   ل
مثـل  ، عن أيب هريرة    ، عن أيب رافع    ، عن احلسن   ، حدثين أيب   : قال

الماً ومن  فمن دخلها كانت عليه برداً وس     : (هذا غري أنه قال يف آخرة       
يف الـصحيحة   األلبـاين   : وصححه الشيخان  ).مل يدخلها يسحب إليها   

  ).١/٧٤(الصحيح املسند الوادعي و) ١٤٣٤(
  

  

  احلديث التاسع عشر
بـرقم  ) ٤/٢٠٥٠(يف صحيحه ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام مسلم   -١٩

حدثنا جرير عن العالء بن املسيب،      .  حدثين زهري بن حرب    :)٢٦٦٢(
 عن فضيل بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم املـؤمنني            

عـصفور مـن    . طوىب لـه  : فقلت. تويف صيب  :، قالت رضي اهللا عنها  
أو ال تـدرين أن  (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . ري اجلنة عصاف

  .)فخلق هلذه أهال، وهلذه أهال. اهللا خلق اجلنة وخلق النار
  

  
  

     ٢٦r 
قَهنا فَقَالَ عكُ أَفِْديِه أَنِمنالْكَِثِري ِبالْقَِليِل مى وفَفَد هفْسن مهِمن  كُمـرآمو 

 ِسراعا أَثَِرِه ِفي الْعدو خرج رجٍل كَمثَِل ذَِلك مثَلَ فَِإنَّ اللَّه تذْكُروا أَنْ
 لَـا  الْعبـد  كَذَِلك ِمنهم نفْسه فَأَحرز حِصٍني ِحصٍن علَى أَتى ِإذَا حتى

ِرزحي هفْسن طَاِن ِمنيقَالَ اللَِّه ِبِذكِْر ِإلَّا الش ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسو 
 والِْهجرةُ والِْجهاد والطَّاعةُ السمع ِبِهن أَمرِني اللَّه ِبخمٍس آمركُم وأَنا

 ِمـن  الِْإسلَاِم ِربقَةَ خلَع فَقَد ِشبٍر ِقيد الْجماعةَ فَارق من فَِإنه والْجماعةُ
 فَقَالَ جهنم جثَا ِمن فَِإنه الْجاِهِليِة دعوى ادعى ومن يرِجع أَنْ ِإلَّا عنِقِه
 دعوافَـا  وصـام  صلَّى وِإنْ قَالَ وصام صلَّى وِإنْ اللَِّه رسولَ يا رجلٌ

  ).اللَِّه ِعباد الْمؤِمِنني الْمسِلِمني سماكُم الَِّذي اللَِّه ِبدعوى
 :وصححه الشيخان   .غَِريب صِحيح حسن حِديثٌ هذَا ِعيسى أَبو قَالَ

يف الصحيح املـسند   والوادعي  ) ٢٨٦٣(رقم  يف صحيح الترمذي    األلباين  
  .)٢٣٢ـ ١/٢٣١(

  
  

  

  ابع والثالثون الساحلديث
  

رقـم  ) ٧٧/ ١(يف صـحيحه  ـ رمحه اهللا ـ  مسلم  قال اإلمام ـ  ٣٧
 شـعبةَ  عن عِدي أَِبي ابن حدثَنا الْمثَنى بن محمد حدثَِني :)٥٧/١٠٤(

نانَ عملَيس نانَ عذَكْو نةَ أَِبي عريرأَنَّرضي اهللا عنه     ه ِبيـلَّى  النص 
 يـسِرق  ولَا مؤِمن وهو يزِني ِحني الزاِني يزِني لَا( :قَالَ وسلَّم علَيِه للَّها



 ٢٥r 
رقـم  ) ٥/١٣٦(يف سـننه  ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام الترمذي  ـ  ٣٦

 حدثَنا ِعيلَاِإسم بن موسى حدثَنا ِعيلَاِإسم بن محمد حدثَنا :)٢٨٦٣(
 سـلَّامٍ  أَبا أَنَّ سلَّاٍم بِن زيِد عن كَِثٍري أَِبي بن يحيى حدثَنا يِزيد بن أَبانُ

ثَهداِرثَ أَنَّ حالْح ِريعالْأَش ثَهدأَنَّ ح ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسقَالَ و: 
 بِنـي  ويأْمر ِبها يعملَ أَنْ كَِلماٍت ِبخمِس زكَِريا بن يحيى أَمر اللَّه ِإنَّ(

 أَمرك اللَّه ِإنَّ ِعيسى فَقَالَ ِبها يبِطئَ أَنْ كَاد وِإنه ِبها يعملُوا أَنْ ِإسراِئيلَ
 أَنْ فَِإمـا  ِبها يعملُوا أَنْ ِئيلَِإسرا بِني وتأْمر ِبها ِلتعملَ كَِلماٍت ِبخمِس
مهرأْما تِإمأَنْ و مهرى فَقَالَ آميحى يشِني ِإنْ أَخقْتبا سأَنْ ِبه  فـسخي 

 وتعـدوا  الْمسِجد فَامتلَأَ الْمقِْدِس بيِت ِفي الناس فَجمع أُعذَّب أَو ِبي
 ِبِهـن  أَعمـلَ  أَنْ كَِلمـاتٍ  ِبخمِس أَمرِني اللَّه ِإنَّ الَفَقَ الشرِف علَى

كُمرآملُوا أَنْ ومعت ِبِهن نلُهوا أَنْ أَودبعت لَا اللَّهِركُوا وشئًا ِبِه تيِإنَّ شو 
 أَو ِبذَهٍب ماِلِه خاِلِص ِمن عبدا اشترى رجٍل كَمثَِل ِباللَِّه أَشرك من مثَلَ
 ويؤدي يعملُ فَكَانَ ِإلَي وأَد فَاعملْ عمِلي وهذَا داِري هِذِه فَقَالَ وِرٍق

 أَمـركُم  اللَّـه  وِإنَّ كَذَِلك عبده يكُونَ أَنْ يرضى فَأَيكُم سيِدِه غَيِر ِإلَى
 ِفـي  عبِدِه ِلوجِه وجهه ينِصب اللَّه فَِإنَّ تلْتِفتوا فَلَا صلَّيتم فَِإذَا ِبالصلَاِة
 ِفـي  رجٍل كَمثَِل ذَِلك مثَلَ فَِإنَّ ِبالصياِم وآمركُم يلْتِفت لَم ما صلَاِتِه
 ِريـح  وِإنَّ اِرحيه يعِجبه أَو يعجب فَكُلُّهم ِمسك ِفيها صرةٌ معه ِعصابٍة
 مثَـلَ  فَـِإنَّ  ِبالصدقَِة وآمركُم الِْمسِك ِريِح ِمن اللَِّه ِعند أَطْيب الصاِئِم

ثَِل ذَِلكٍل كَمجر هرأَس ودثَقُوا الْعفَأَو هدِقِه ِإلَى ينع وهمقَدوا  وِربـضِلي 

     ١٤r 
  احلديث العشرون

بـرقم  ) ٢٠٤٩/ ٤(يف صحيحه ـ رمحه اهللا ـ   قال اإلمام مسلم  -٢٠
حدثنا سفيان عـن أيب الزنـاد، عـن         . حدثنا ابن أيب عمر    :)٢٦٥٩(

سئل رسول اهللا صـلى اهللا     :قالرضي اهللا عنه    رج، عن أيب هريرة     األع
اهللا (فقـال   . من ميوت منهم صغريا   . عليه وسلم عن أطفال املشركني    

  .)أعلم مبا كانوا عاملني
  

  

  

  وناحلديث احلادي والعشر
) ٦/١٨٢٩(يف تفـسريه  ـ رمحه اهللا ـ   قال اإلمام ابن أيب حامت  -٢١

 بن عبداألعلى أنبأنا عبداهللا بن وهب ثنا         حدثنا يونس  :)١٠٠٤٧(برقم  
رضـي اهللا عنـه   هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبداهللا بن عمر         

 قرائنـا ما رأيت مثـل     : رجل يف غزوة تبوك يف جملس يوماً      قال  : قال
فقـال  ، ال أرغب بطوناً وال أكذب ألسنة وال أجنب عند اللقاء           هؤالء  

 صـلى اهللا    خربن رسول اهللا  بت ولكنك منافق أل    كذ :رجل يف الس  
آن قـال    ونزل القر  صلى اهللا عليه وسلم    فبلغ ذلك النيب     ،عليه وسلم 

 صلى اهللا عليه وسلم     -فأنا رأيته متعلقاً حبقب ناقة رسول اهللا        : عبداهللا
، إمنا كنا خنوض ونلعـب    : رسول اهللا  يا:  تنكبه احلجارة وهو يقول    –

 وآياتـه ورسـوله     أباهللا( يقول   – صلى اهللا عليه وسلم      -ورسول اهللا   



 ١٥r 
يف الـصحيح  ـ رمحه اهللا ـ   الوادعي  شيخناوذكره  ) .كنتم تستهزئون

  .)١٢٣ص(زول ـاملسند من أسباب الن
  

  
  

  

  العشروناحلديث الثاين و
بـرقم  ) ٤/٤١٢(يف سـننه  ـ رمحـه اهللا ـ   قال اإلمام الترمذي  -٢٢

 عـن  حدثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي أخربنا سـفيان       :)٢١٨٠(
أن ( : رضي اهللا عنه   الزهري عن سنان بن أيب سنان عن أيب واقد الليثي         

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خـرج إىل حـنني مـر بـشجرة                
للمشركني يقال هلا ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم قالوا يا رسول           
اهللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال النيب صلى اهللا عليه          

م سبحان اهللا هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلـة      وسل
  ) . والذي نفسي بيده لتركنب سنة من كان قبلكم

وصـححه الـشيخ    .هذا حديثٌ حسن صـحيح   :  عيسى       قال أبو 
  . )٢١٨٠(رقم األلباين يف صحيح الترمذي 

  
  

  

  العشروناحلديث الثالث و

     ٢٤r 
 أَدٍم ِمـن  ِوسادةٌ وبيننا ِتسعةٌ ونحن دخلَ أَو وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه

 علَـيِهم  دخلَ فَمن ويظِْلمونَ يكِْذبونَ أُمراُء ِديبع ستكُونُ ِإنها( :فَقَالَ
مقَهدفَص ِبِكذِْبِهم مهانأَعلَى وع ظُلِْمِهم سي فَلَيِمن تلَسو هِمن  سلَـيو 

 فَهو ِهمظُلِْم علَى ويِعنهم ِبكَِذِبِهم يصدقْهم لَم ومن الْحوض علَي ِبواِرٍد
يف  األلبـاين    :الشيخان وصححه )الْحوض علَي واِرد وهو ِمنه وأَنا ِمني

/ ٢(والـوادعي يف الـصحيح املـسند        ) ٢٢٥٩(رقم  صحيح الترمذي   
١٧٧(.  

  
   اخلامس والثالثوناحلديث

  

ص كما يف ختريج السنة ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام ابن أيب عاصم  ـ  ٣٥
 حـدثنا  بقيـة،  حدثنا عثمان، بن عمرو حدثنا :)١٠٩٦(رقم   )٥١٤(

 هلشام غنم بن عياض قال: قال عبيد، بن شريح عن عمرو، بن صفوان
 أراد من( : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بقول تسمع أمل: حكيم بن
 ، به فيخلوا بيده يأخذ ولكن ، عالنية يبده فال سلطان لذي ينصح أن

.. وإسناده صحيح    )عليه الذي أدى قد انك وإال ، فذاك منه قبل فإن
  .)١٠٩٦(رقم قاله الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىل يف ختريج السنة 

  
  

   السادس والثالثوناحلديث



 ٢٣r 
 ولَـا  مـِسريا  ِسـرتم  ما لَِرجالًا ِبالْمِدينِة ِإنَّ فَقَالَ غَزاٍة ِفي وسلَّم علَيِه

متا قَطَعاِديوا ِإلَّا وكَان كُمعم مهسبح ضرالْم(.  
  

  

  ون الثالث والثالثاحلديث
رقم ) ٣/١٤٧٠(يف صحيحه ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام مسلم  ـ  ٣٣ 
 مـسِلمٍ  بـنِ  وهـبِ  بِن الرحمِن عبِد بن أَحمد حدثَنا :)١٧٠٩/٤٢(

 بكَيـر  حدثَِني الْحاِرِث بن عمرو حدثَنا وهٍب بن اللَِّه عبد عمي حدثَنا
نِر عسب ِعيٍد ِنبس نةَ عادنِن جةَ أَِبي بيا: قَالَ أُملْنخلَى دةَ عادبـنِ  عب 

 ِبـهِ  اللَّه ينفَع ِبحِديٍث اللَّه أَصلَحك حدثْنا :فَقُلْنا مِريض وهو الصاِمِت
هتِمعس وِل ِمنسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسا( :فَقَالَ وانعولُ دساللَّـهِ  ر 
 علَـى  بايعنـا  أَنْ علَينـا  أَخذَ ِفيما فَكَانَ فَبايعناه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى

 وأَنْ علَينا وأَثَرٍة ويسِرنا وعسِرنا ومكْرِهنا منشِطنا ِفي والطَّاعِة السمِع
 ِفيـهِ  اللَّـهِ  ِمن ِعندكُم بواحا كُفْرا تروا أَنْ ِإلَّا قَالَ أَهلَه الْأَمر نناِزع لَا

  .)برهانٌ
  

  

   الرابع والثالثوناحلديث

 حـدثَنا  :)٤/٢٤٣(يف مسنده ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام أمحد  ـ  ٣٤
 عاِصـمٍ  عن الشعِبي عِن حِصٍني أَبو حدثَِني سفْيانَ عن سِعيٍد بن يحيى

ِوىدالْع نِب عِن كَعةَ برجقَالَرضي اهللا عنه     ع :جرا خنلَيـولُ  عسر 

     ١٦r 
بـرقم  ) ١/١١٦(يف صـحيحه   ـ  ـ رمحه اهللاقال اإلمام مسلم   -٢٣

حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وحممد بـن عبيـد           :)١٢٧(
ارة حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زر       :قالوا) واللفظ لسعيد (الغربي  

قال رسول اهللا صـلى اهللا       : قال  رضي اهللا عنه   بن أوىف، عن أيب هريرة    
سها ما مل يتكلمـوا أو   إن اهللا جتاوز ألميت ما حدثت به أنف       (عليه وسلم   

  .)يعملوا به
  

  العشروناحلديث الرابع و
بـرقم  ) ١/١١٣(يف صـحيحه  ـ رمحه اهللا ـ   قال اإلمام مسلم  -٢٤

واللفـظ  (حدثين حممد بن حامت بن ميمون، وإبراهيم بن دينار   :)١٢٢(
: عن ابن جريج، قـال    ) وهو ابن حممد  (حدثنا حجاج   : قاال). إلبراهيم

  أنه مسع سعيد بن جبري حيدث عن ابن عبـاس          أخربين يعلى بن مسلم؛   
وزنوا فـأكثروا  . ؛ أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا    رضي اهللا عنه  

إن الذي تقـول وتـدعو      : فقالوا. مث أتوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم      
والذين ال يدعون مع اهللا     {: فرتل! ولو ختربنا أن ملا عملنا كفارة     . حلسن

س اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنـون ومـن           إهلا آخر وال يقتلون النف    
 أنفسهم ال   يا عبادي الذين أسرفوا على    {: ونزل} يفعل ذلك يلق أثاما   
  .}تقنطوا من رمحة اهللا

  
  



 ١٧r 
  العشروناحلديث اخلامس و

بـرقم  ) ٤/٢٢٣(يف سننه ـ رمحه اهللا ـ   قال اإلمام ابن أيب داود  -٢٥
ثنا أبو متيمـة    حدفار،  ثنا حيىي، عن أيب غ    حدحدثنا مسدد،    :)٤٠٨٤(

اهلُجيمي، وأبو متيمة امسه طريف بن جمالد، عن أيب جري جابر بن سليم          
يقول شيئاً إال صدروا عنه،      رأيت رجالً يصدر الناس عن رأيه ال       :قال

: هذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قلـت        : من هذا؟ قالوا  : قلت
 عليك السالم فـِإنَّ   : تقل ال(:  قال رسول اللّه مرتني،   عليك السالم يا  

أنت رسول  : قلت:  قال )السالم عليك : عليك السالم حتية امليت، قل    
أنا رسول اللّه الذي إذا أصابك ضر       (: اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال     

فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنٍة فدعوته أنبتها لـك، وإذا             
 قـال  )تك فدعوته ردها عليككنت بأرٍض قفراء أو فالٍة فضلت راحل   

 فما سببت بعده حراً وال    :  قال )تسبن أحداً  ال(: اعهد إيلَّ، قال  : قلت
وال حتقرنَّ شيئاً من املعروف، وإن تكلم       (: بعرياً وال شاة، قال    عبداً وال 

أخاك وأنت منبسطٌ إليه وجهك؛ إنَّ ذلك من املعروف، وارفع إزارك           
ىل الكعبني، وإياك وإسبال اِإلزار فِإـا       إىل نصف الساق، فِإن أبيت فإِ     

حيب املخيلة ، وإن امرؤ شتمك وعـريك مبـا           من املخيلة، وإن اللّه ال    
وصـححه   .)يعلم فيك فال تعريه مبا تعلم فيه، فِإمنا وبال ذلك عليـه           

يف الـصحيح   والـوادعي   ) ١٤٠٣(رقم  يف الصحيحة   األلباين  : الشيخان
  .)١/١٦٣(املسند 

     ٢٢r 
 ال باهللا، كفر من فقاتلوا اهللا سبيل يف مجيعا فاغزوا عوف ابن خذ: قال

 وسـرية  اهللا عهد فهذا وليدا، تقتلوا وال متثلوا، وال تغدروا، وال تغلوا
هذا حديث صحيح   :  قال احلاكم  )وسلم على آله و عليه اهللا صلى نبيه

يف تتبع أوهـام    الذهيب وأقره الوادعي    سكت عليه   و ،اإلسناد ومل خيرجاه  
 شيخناوحسنه ) ٨٦٨٨(رقم  ) ٤/٨١٢(حلاكم اليت سكت عليها الذهيب      ا

  .)٤٣١(يف اجلامع الصحيح يف القدر ـ رمحه اهللا ـ الوادعي 
  

   احلادي والثالثوناحلديث
  

برقم )١٤٦٩/ ٣( يف صحيحه ـ رمحه اهللا ـ قال اإلمام مسلم ـ  ٣١  
 عن اللَِّه عبيِد عن لَيثٌ احدثَن سِعيٍد بن قُتيبةُ حدثَنا :)٣٨/ ١٨٣٩(

 أَنه وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عنرضي اهللا عنهما  عمر ابِن عن ناِفٍع
 يؤمر أَنْ ِإلَّا وكَِره أَحب ِفيما والطَّاعةُ السمع الْمسِلِم الْمرِء علَى( :قَالَ

  .)طَاعةَ ولَا سمع فَلَا ِبمعِصيٍة أُِمر نْفَِإ ِبمعِصيٍة
  

  

  الثاين والثالثوناحلديث 
رقـم  ) ٣/١٥١٨(يف صحيحه ـ رمحه اهللا ـ  مسلم  ـ قال اإلمام  ٣٢

 الْـأَعمشِ  عن جِرير حدثَنا شيبةَ أَِبي بن عثْمانُ حدثَنا :)١٩١١/١٥٩(
نانَ أَِبي عفْيس نا عا(: قَالَ  رضي اهللا عنه   ِبٍرجكُن عم ِبيلَّى النص  اللَّـه 



 ٢١r 
 اهللا رضـي  اخلـدري  سعيد وأبو عوف، وابن وحذيفة، مسعود، وابن

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول على فسلم األنصار من فىت فجاء عنهم،
: قـال  أفـضل؟  املـؤمنني  أي اهللا رسول اي : :فقال ، جلس مث وسلم

 للمـوت  أكثـرهم (: قال أكيس؟ املؤمنني فأي: قال )خلقا أحسنهم(
 )األكيـاس  من أولئك م زلـين أن قبل استعدادا له وأحسنهم ذكرا

 يـا (: فقـال  ، وسلم عليه اهللا صلى النيب عليه وأقبل الفىت سكت مث
 أن بـاهللا  أعـوذ  مفـيك  ونزل ن ابتليتم إن مخس املهاجرين، معشر

 فـيهم  ظهر إال ا يعملوا حىت قط قوم يف الفاحشة تظهر مل: تدركوهن
 املكيال ينقصوا ومل أسالفهم، يف مضت تكن مل اليت واألوجاع الطاعون
 ومل علـيهم،  الـسلطان  وجور املؤنة وشدة بالسنني أخذوا إال وامليزان

 ومل ميطـروا،  مل هائمالب ولوال السماء، من القطر منعوا إال الزكاة مينعوا
 غريهـم  مـن  عدوهم عليهم سلط إال رسوله وعهد اهللا عهد ينقضوا
 إال اهللا بكتـاب  أئمتهم حيكم مل وما أيديهم، يف كان ما بعض وأخذوا

 بعثه لسرية يتجهز عوف بن الرمحن عبد أمر مث )بينهم بأسهم اهللا ألقى
 داء،سـو  كـرابيس  من بعمامة اعتم قد الرمحن عبد وأصبح ، عليها
 بيـضاء،  بعمامـة  وعممـه  نقضه مث وسلم عليه اهللا صلى النيب فأدناه

 عـوف  ابن يا هكذا(: وقال ذلك حنو أو أصابع أربع خلفه من وأرسل
 أن بـالال  وسلم عليه اهللا صلى النيب أمر مث )وأحسن أعرب فإنه اعتم
 مث وسـلم  عليه اهللا صلى النيب على وصلى اهللا فحمد اللواء إليه يدفع

     ١٨r 
  

  

  لسادس والعشرون احلديث ا
رقـم  ) ١/١١٢(يف سـننه  ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام ابن ماجه   -٢٦

 الْأَوزاِعي حدثَنا حمزةَ بن يحيى حدثَنا عماٍر بن ِهشام حدثَنا :)١٧٤(
ناِفٍع عن نِن عاب رمولَ أَنَّ،  رضي اهللا عنهما   عسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع 

لَّمسأُ(:قَالَ وشنٌء يشُءونَ نقْرآنَ يلَا الْقُر اِوزجي مهاِقيرا تكُلَّم  جـرخ 
 يقُولُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ سِمعت عمر ابن قَالَ قُِطع قَرنٌ

 ِعراِضـِهم  ِفي يخرج حتى مرةً شِرينِع ِمن أَكْثَر قُِطع قَرنٌ خرج كُلَّما
 )٢٤٥٥(رقـم    األلبـاين يف الـصحيحة       :الشيخان صححه )الدجالُ

   ).٤٢٢ـ٤٢١(يف اجلامع الصحيح يف القدر والوادعي 
  

  

  احلديث السابع والعشرون
 الـرزاقِ  عبد حدثَنا :)١/٣٣٣(ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام أمحد  ـ ٢٧

ِذِر ِنعنِن الْماِن بمعقَالَ الْأَفْطَِس الن تِمعا سبهثُ ودحِن يِن عاٍس اببع 
 يخـرج (: وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ: قَالَ عنهمارضي اهللا   

ِن ِمندع نيا أَباثْن رشونَ أَلْفًا عرصني اللَّه سروولَه مه ريخ  ـنِنـي  ميب 
مهنيبِلي قَالَ )و رمعم باذْه أَلْهفَاس نـذَا  عـِديثِ  هصـححه  . الْح

يف الـصحيح   الوادعي  و) ٢٧٨٢(  األلباين يف الصحيحة رقم      :الشيخان
  .)٥١٢/ ١(املسند 



 ١٩r 
  

  

  

  احلديث الثامن والعشرون
رقـم  ) ١/١٢٨(صـحيحه  يف ـ رمحه اهللا ـ  قال اإلمام مسلم  ـ ٢٨

 يعِني خاِلٍد أَبو حدثَنا نميٍر بِن اللَِّه عبِد بن محمد حدثَنا :)١٤٤/٢٣١(
رضـي اهللا    حذَيفَةَ عن ِربِعي عن طَاِرٍق بِن سعِد عن حيانَ بن سلَيمانَ

 صلَّى اللَِّه رسولَ سِمع أَيكُم الَفَقَرضي اهللا عنه     عمر ِعند كُنا:قَالَعنه  
ِه اللَّهلَيع لَّمسو ذْكُري نفَقَالَ الِْفت: مقَو نحن اهنِمعفَقَالَ س لَّكُمونَ لَعنعت 
 الـصلَاةُ  تكَفِّرهـا  ِتلْـك  قَالَ أَجلْ قَالُوا وجاِرِه أَهِلِه ِفي الرجِل ِفتنةَ

الصوامقَةُ يدالصو لَِكنو كُمأَي ِمعس ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسو ذْكُري 
نالَِّتي الِْفت وجمت جوِر محفَةُ قَالَ الْبذَيح: كَتفَأَس مالْقَو ـا  :فَقُلْتأَن 

 علَيـهِ  اللَّـه  صلَّى اللَِّه سولَر سِمعت حذَيفَةُ قَالَ أَبوك ِللَِّه أَنت :قَالَ
لَّمسقُولُ وي :)ضرعت نلَى الِْفتِصِري الْقُلُوِب عا كَالْحودا عودع  فَـأَي 
 نكْتـةٌ  ِفيِه نِكت أَنكَرها قَلٍْب وأَي سوداُء نكْتةٌ ِفيِه نِكت أُشِربها قَلٍْب

 مـا  ِفتنةٌ تضره فَلَا الصفَا ِمثِْل أَبيض علَى قَلْبيِن لَىع تِصري حتى بيضاُء
تامد اتاومالس ضالْأَرو رالْآخو دوا أَسادبرـا  كَالْكُوِز ميخجلَـا  م 
ِرفعوفًا يرعلَا مو ِكرنا يكَرنا ِإلَّا مم ِربأُش ِمن اهوه(   

 قَـالَ  يكْسر أَنْ يوِشك مغلَقًا بابا وبينها بينك أَنَّ وحدثْته :يفَةُحذَ قَالَ
رما عرا لَا أَكَسأَب لَك فَلَو هأَن فُِتح لَّهكَانَ لَع ادعي ـلْ  لَا قُلْتب  ركْـسي 

هثْتدحأَنَّ و ذَِلك ابلٌ الْبجلُ رقْتي أَو يوتِديثًا مح سقَالَ ِبالْأَغَاِليِط لَي 

     ٢٠r 
 ِفي الْبياِض ِشدةُ قَالَ مربادا أَسود ما ماِلٍك أَبا يا ِلسعٍد فَقُلْت خاِلٍد أَبو

  .منكُوسا قَالَ مجخيا الْكُوز فَما قُلْت قَالَ سواٍد
  

  

  احلديث التاسع والعشرون
رقـم  ) ٤/٢٢٦٧(ـ رمحـه اهللا ـ   م مـسلم   ــ قـال اإلمـا    ٢٩

 زريـعٍ  بن يِزيد حدثَنا الْعيِشي ِبسطَام بن أُميةُ حدثَنا :)٢٩٤٧/١٢٩(
 هريـرةَ  أَِبي عن ِرياٍح بِن ِزياِد عن الْحسِن عن قَتادةَ عن شعبةُ حدثَنا

 ِبالْأَعمـالِ  باِدروا( :قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه لَّىص النِبي عنرضي اهللا عنه    
 وأَمـر  مغِرِبها ِمن الشمِس وطُلُوع الْأَرِض ودابةَ والدخانَ الدجالَ ِستا

  .)أَحِدكُم وخويصةَ الْعامِة
  

  

  

  احلديث الثالثون
  

ــام احلــاكم  ـــ  ٣٠ ــال اإلم ــستدرك  اهللا ـ  ـ رمحــهق يف امل
 اجلمـاهر  أبو ثناحد العدل، محشاذ بن علي حدثنا :)٥٤١ـ٤/٥٤٠(

 معبـد  أبـو  أخربين محيد، بن اهليثم حدثين الدمشقي، عثمان بن حممد
 بـن  اهللا عبد مع كنت: قال رباح، أيب بن عطاء عن غيالن، بن حفص

 عن سأخربك: عمر ابن فقال العمامة، إسدال عن يسأله فىت فأتاه عمر
 مـسجد  يف عـشرة  عاشر كنت: قال ، تعاىل اهللا شاء إن بعلم ذلك

 وعلـي،  وعثمـان،  وعمر، بكر، أبو: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول


