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ِّإن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات  ّ
ِأعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن  ُ َّ

ُال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما بعد ُّ ً: 
ُّؤمنني بالتثبت والتبني يف نقل األخبار، وعدم الترسع يف اجلزم َفقد أمر اهللا تعاىل عباده امل ُّ ُّ

ًبصحتها ثم بناء األحكام عليها بمجرد سامعها، ذلك ألن تلك األخبار قد تكون باطلة من  ّ ِ َِّ َّ
ّ وما هو باطل، وقد تكون حقا  . أصلها، أو قد يكون فيها ما هو حق
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َّويزداد التثبت والتبني يف أمر الناقل إذا كان املنقول عنه يتعلق خربه بمصلحة عامة أو  ُ ُّ ُّ
َّمرضة عامة لطائفة من الناس َّ. 

ِ التثبت والتبني غايته يف أمر ناقل األخبارويبلغ َ ُّ ، ُإذا كان املنقول عنه هو رسول اهللا : ُّ
ًفخربه يتعلق باملسلمني مجيعا ُ. 

ِّ املبلغ عن ربه، وهو الذي تعبدنا اهللا باتباعه فهو  َّ ِّ ِّ  ولذا كان الكذب عليه ،
 .خيتلف عن الكذب عن غريه
ٍكذبا عيل ليس ككذب ّإن «: سول اهللا قال ر: قال  ريض اهللا عنهُعن املغرية بن شعبة َّ ً ِ

َعىل أحد، فمن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من ا لنار ًَّ َِّ ُ َّ«)٢(. 
َّال تكذبوا عيل، فإنه من «: قال رسول اهللا : قال ريض اهللا عنهّوعن عيل بن أيب طالب  ِ

ِكذب عيل فليلج النار َ ْ َّ َ«)٣(. 
ٌ يف كل » َّ عيلِال تكذبوا«: قوله«: قال احلافظ رمحه اهللا تعاىل ِّهو عام يف كل كاذب، مطلق َ ِِّ ٌّ

َّال تنسبوا الكذب إيل: نوع من الكذب، ومعناه َّ؛ ألنه ال يتصور أن »َّعيل«: وال مفهوم لقوله. ِ ُ
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َيكذب له؛ لنهيه عن مطلق الكذب َ ُ. 
َوقد اغرت قوم من اجلهلة فوضعوا أحاديث يف الرتغيب والرتهيب، وقالوا َ َ ٌ ُنحن مل : َّ

ّوما دروا أن تقويله !  عليه بل ذلك لتأييد رشيعتهنكذب َ َ ما مل يقل يقتيض الكذب عىل اهللا ُ َ
ُتعاىل؛ ألنه إثبات حكم من األحكام الرشعية، سواء كان يف اإلجياب أو النَّدب، وكذا 

 .انتهى املراد من كالمه رمحه اهللا تعاىل. )١(»..مقابلهام ـ وهو احلرام واملكروه ـ 
ُلكذب والدخيل يف سنة النبي ُولقد كثر ا َّ ألسباب كثرية، من مجلتها رشاذم من ُ ِ ُ

ِّالزنادقة أرادوا الكيد والتلبيس عىل املسلمني، فوضعوا األحاديث املرغبة واملرهبة؛ لتشويه  ِّ َ ْ َ َّ
 .مقام السنة النبوية

ُجهلة من العباد والزهاد قلت بضاعتهم يف العل: ًومن األسباب أيضا َّ َ ٌَّ ُّ َّ ُ ّم الرشعي، َ
َفاستحسنوا وضع بعض األحاديث يف فضائل األعامل؛ ليحببوا إىل الناس ـ بزعمهم ـ فعل  ِّ ُ َِ ِ

 !اخلريات
ُالتعصب لبلد أو حرفة أو مذهب، ترتب من جرائه الكذب : ًومن مجلة األسباب أيضا َُّ ِ ٍ

ُ؛ لنرصة ما تعصب له، ويضاف إىل تلك األسبابِّعىل النبي  ِّ ُ ٌ من ا: ُ ٍّلرواة غري معتد أصناف ُّ
ُبروايتهم؛ من كذاب وخمتلط، وغريهم ََّ. 

ِّومع هذه الزوابع التي اجتاحت رياض السنة لتكدر نقاءها وتعكر صفوها، مع هذا كله ـ  َ ِّ ُ ِّ َُ ُّ َ َّ﴿
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ِحيفظون ساحتها الغراء من عبث العابثني وفساد املفسدين ِ َّ َ َ َ. 
َّولقد كان للمحدثني ـ عىل أمواهتم وأحيائهم رمحة اهللا تعاىل ـ قصب السبق يف ذلك، بل  ُُ َ ََ ِّ
َهم فرسان امليدان وحاملو ألويته، شمروا عن سواعدهم، دافعوا عن حياض السنَّة أعظم َِّ ِ ِ ُ

ّ حراسا عىل أبواب السنة، منعوا كل دخيل وكشفوا عوار كل عليل، ميزوا  َّدفاع، وكانوا بحق َ ُ ََ ُِّ ََّ ً َّ ِ
َاألحاديث الصحيحة من غريها، وكشفوا حال الضعفاء من الرواة، فكانوا صيارفة ألسانيد  ِ ً َِ َ َُّ ُّ

َالسنة ومتوهنا، فكان من ثمرات جهودهم ُتلك املصنَّفات الكثرية يف : ِ صحيح السنة ُ
َّوضعيفها، ومصنَّفات أخرى يف بيان حال الرواة وتصنيفهم حسب ضعفهم وقوهتم يف  ُّ ٌ
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ِإىل غري ذلك مما ال يتسع املقام لذكره... الرواية، وترتيب طبقاهتم وأنساهبم ُ َّ. 
ِذكر اإلمام الذهبي رمحه اهللا تعاىل أن هارون الرشيد أمر بقتل زنديق، فقال ذلك  َّ َّ

َ يا أمري املؤمنني، أين أنت من أربعة آالف حديث وضعتها فيكم؟ أحرم فيها احلالل :ِّالزنديق ِّ ُ ُ َ َ
ُّوأحلل فيها احلرام، ما قال النبي  ِّفيها حرفا ً! 

َأين أنت ـ يا زنديق ـ من عبداهللا بن املبارك وأيب إسحاق الفزاري، : َّفقال له الرشيد َ
ًينخالهنا فيخرجاهنا حرفا حرفا؟ ً ِ ِِ ُ ُ!)١(. 

ِّوقال اإلمام ابن قتيبة ـ يمدح املحدثني ـ ََ ُُ ومل يزالوا يف التنقري عنها والبحث هلا، حتى «: ُ
َّعرفوا صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، وعرفوا من خالفها إىل الرأي َ َ َ ََ َ َ«)٢(. 

ُوقال ابن خزيمة رمحه اهللا تعاىل َما دام أبو حامد الرشقي يف األحياء «: ُ ُّ ٍ
َيأ ألحد أن يكذب عىل رسول اهللا فال يته َِّ ٍ «)٣(. 

ُال تظنُّوا أن أحدا يقدر يكذب عىل ! يا أهل بغداد«: وقال الدارقطني رمحه اهللا تعاىل َِ ً ّ ُ
ٌّ وأنا حي^رسول اهللا  َ«)٤(. 

ُوبكل حال؛ فجهود املحدثني يف الذب عن السنة ال تكاد أن حتىص، يشهد لذلك  َِّ ُ ِّ َُ ُ َّ ِّ
ُويؤكده عرشات  ِّ َـ بل مئات ـ املصنَّفات املطولة واملخترصة يف بيان األحاديث الضعيفة ُ َّ

ِواملوضوعة، مع بيان علل أسانيدها ومتوهنا ِ ُِ َ. 
ِناهيك عن كتب الرتاجم التي تضم بني دفتيها آالفَ الرواة، مع بيان حاهلم ومروياهتم،  َّ ْ َِ ُّ َُّ ََّ ُ ُ َ

َسواء كانوا من الثقات أو الضعفاء ُّ. 
َّ فقد أفردت كتب مستقلة عن الوضاعني والكذابني؛ لتعرف رواياهتم وتتقى ومع هذا، ُ ُ ُُ ََّ ِ َِّ ٌ ََّ ٌ ِ ُ

 .ُأخبارهم
ٌقال اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل ِوإنام ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة احلديث «: ُ َ ُ

ِّيف أمر الدين إنام َوناقيل األخبار، وأفتوا بذلك حني سئلوا؛ ملا فيه من عظيم اخلطر، إذ اإلخبار 
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 .)١(»..تأيت بتحليل أو حتريم، أو أمر أو هني، أو ترغيب أو ترهيب
ُوبكل حال؛ فجهود املحدثني من أعظم اجلهود املبذولة يف خدمة اإلسالم واملسلمني،  ِّ ِّ
ِوكيف ال يكون ذلك وهم املقيضون حلراسة قلعة السنَّة من عبث العابثني وإفساد املفسدين؟ َِ ََّ َ 

َ صادق مهتهم ـ فضال عام سبق ـ رحالت بعض املحدثني األيام الكثرية يف سبيل ومن ِّ َُ َّ ًَّ
ًالتتبع لسند حديث، أو التحقق من لفظه، والناظر ـ مثال ـ يف تقدمة  البن » اجلرح والتعديل«ُّ

 .)٢(َللخطيب البغدادي يرى مصداق ذلك» الرحلة يف طلب احلديث«أيب حاتم، وكتاب 
ٌود العظيمة ـ التي عنيت باملحافظة عىل السنَّة النبوية ـ ال تزال كثري من ُومع هذه اجله َّ ُ

ِاألحاديث الضعيفة واملوضوعة هلا حظ يف التداول عىل ألسنة الناس، وعىل صفحات اجلرائد  ٌّ
ُواملجالت، وبعض الكتب الوعظية، وغريها َّ. 

َّوذلك راجع إىل التساهل يف التثبت من صحة احلديث، أو ُّ ٌُ ً اجلهل بعلم احلديث روايةِ ِ. 
َّوجيمع هذا كله ُعدم السؤال، واإلرصار عىل ما اشتهر عىل األلسنة: ُ ُ. 

َوبكل حال؛ فعىل املسلم أن حيفظ لسانه من القول عىل رسول اهللا  َ ِّ  ِبال علم، حتى
ِيسلم من اإلثم وتبعته َ َِ َ َ. 

ُأوىص إياس بن معاوية سفيان بن حسني فقال ُ َُ َإياك والشناعة : ُ ما أقول لكَّاحفظ عيل«: َ َّ َ
َّيف احلديث، فإنه قلام محلها أحد إال ذل يف نفسه وكذب يف حديثه ََّّ ٌ«)٣(. 

َومعنى كالمه أنه حذره أن حيدث باألحاديث املنكرة «: قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل ِّ ُ ّ
ُالتي يشنَّع عىل صاحبها وينكر، ويقبح حال صاحبها فيك َّ ُ ُ ُِ ُِ َ ُذب أو يسرتاب يف رواياته، فتسقط َ ّ

ّمنزلته ويذل يف نفسه ِ َ ُ..«. 
َوإن مما يزيد الرضر يف انتشار األحاديث الضعيفة واملوضوعة ُإذا كان املتكلم هبا : ّ ِّ

ِّوالناقل هلا ممن حيسب عىل العلم وأهله، وعنده من القدرة والتمكن ما يمكن أن يميز  ُّ ُ ُِ َ ُ َّ ِ
                                                

 ).٢٨ص(» صحيح مسلم«مقدمة   )١(
ِّلطيفة من حتري املحدثني  )٢( عمر وكذا غلط ابن بطة يف روايات عن حفص بن «): ١٦/٥٣٣(» السري« قال الذهبي يف :ِّ

فكتبوا إىل أردبيل يسألون ابنًا ! حفص يصغر عن هذا: فأنكر الدارقطني هذا وقال. ّاألردبييل، أنبأنا رجاء بن مرجى
ّحلفص، فعاد جواهبم بأن أباه مل ير رجاء قط ًّ...«. 

 ).٧٦ص(» صحيح مسلم«مقدمة   )٣(



 
    

َّالصحيح من السقيم، لك َّن مع هذا تساهل يف نقلها ورسدها، فحمل نفسه اإلثم وأرض َ َ ََّ َِ
 .بسامعيه

ِّفإذا كان الراوي هلا ليس بمعدن للصدق واألمانة، ثم «: قال اإلمام مسلم رمحه اهللا تعاىل ٍ َّ
ِأقدم عىل الرواية عند من قد عرفه ومل يبني ما فيه ـ لغريه ممن جهل معرفته ـ كان آثام بفعله ًِ ِّ َ َِّّ ُ
ِذلك، غاشا لعوام املسلمني، إذ ال يؤمن عىل بعض من سمع تلك األخبار أن يستعملها أو  َِ َُ  
ِّيستعمل بعضها، ولعلها ـ أو أكثرها ـ أكاذيب ال أصل هلا، مع أن األخبار الصحاح ـ من  ُّ ََ َ

ٍرواية الثقات وأهل القناعة ـ أكثر من أن يضطر إىل نقل من ليس بثقة وال مقنع َ َّ ُِ َ ُ. 
ِّوال أحسب كثريا ممن يعرج من الناس عىل ما وصفنا من هذه األحاديث الضعاف  ِّ َّ ً ُ
ّواألسانيد املجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفة ما فيها من التوهن والضعف إال أن الذي  ُّ ُّ

ْحيمله عىل روايتها واالعتداد هبا إرادة التكثر بذلك عند العوام، وألن يقال ُّ َما أكثر ما مجع : ُ
 !ٌفالن من احلديث وألف من العدد

َّومن ذهب يف العلم هذا املذهب وسلك هذا الطريق فال نصيب له فيه، وكان بأن يسمى  ُ
ِجاهال أوىل من أن ينسب إىل علم َ َُ    رمحه اهللا انتهى كالمه. )١(»ً

ٍوقد سئل بعض املحدثني ـ من علامء القرن العارش ـ عن خطيب يرقى املنرب كل مجعة  ُ َُّ َ ُِّ
َاديث كثرية، ومل يبني خمرجيها وال رواهتاويروي أح ِّ  :الخ ما جاء يف السؤال، فأجاب بقوله... ُِّ
ٌما ذكره من األحاديث يف خطبه من غري أن يبني رواهتا أو من ذكرها فجائز برشط أن « َ َِّ َ ُ ُُ

ُيكون من أهل املعرفة يف احلديث، أو ينقلها من كتاب مؤلفه كذلك، وأما االعتامد يف روا ِّ ُ ية َ
ِّاألحاديث عىل جمرد رؤيتها يف كتاب ليس مؤلفه من أهل احلديث أو يف خطب ليس مؤلفها  ٍِّ ٍُ ِ َّ ُ

َكذلك، فال حيل ذلك، ومن فعل ذلك عزر عليه التعزير الشديد َ ِّ ُ ََ ٌّ ِ«. 
 : قالَّثم
َوهذا حال أكثر اخلطباء، فإهنم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا « ُ ً َُ ِ ِ َّ ُ ُ ِ
ًا، من غري أن يعرفوا أن لتلك األحاديث أصال أم الهب ّ ِ ُفيجب عىل حكام كل بلد أن يزجروا ! َ َ ُ ُِّ َّ

                                                
 ).٢٨ص(» صحيح مسلم«مقدمة   )١(



 
    

 .انتهى املراد من كالمه. )١(»...ُخطباءها عن ذلك
ُّوعودا عىل بدء؛ كان من جهود املحدثني تتبع ألفاظ الكالم النبوي واالستقراء الشمويل  ّ ُّ ُ ًِّ َ

ِلتلك الروايات ورواهتا،  ُّكل ذلك بموازين أدق من موازين الذهب، فضموا النظائر إىل ِّ َ َّ َّ
َّنظائرها، فجمعوا بني املتامثالت وفرقوا بني املختلفات، فكان من نتيجة ذلك تقسيم تلك 
َّالروايات والرواة إىل أنواع كثرية؛ حرصا منهم عىل الذب عن حياض السنَّة النبوية، فكانوا  ِّ ًِ ِ ٍ ِ ٍِ ِّ

ّ حراسا ًبحق َّ َّ هبا ُ ُّ أمناء صادقني خملصني يف أداء تلك الوظيفة التي ألزمهم هبا رهبم، فكانوا أحق َ
 .َوأهلها

َكانت تلك اجلهود اجلبارة آية من آيات اهللا تعاىل يف حفظ دينه، رد اهللا تعاىل هبا كيد  َّ ًَّ
ُاملغرضني ألمة اإلسالم من الزنادقة، فأصبحت تلك املوازين للرواة ومرو َّ َّ ُ ِ ِ ْ ًياهتم غصة يف ُ َّ ُ

َّقلوب وحلوق أعداء السنَّة رست يف حلوقهم وقلوهبم عدوى تلك الغصة ـ بإذن اهللا تعاىل ـ  ُُّ ِ
َّفتوارثوها سلفا عن خلف، حتى ورثها أحفادهم من املسترشقني ومن سار يف ركاهبم ممن  ِ ُِ َ ًٍ

َّتأثر ببعض أفكارهم يف الطعن والتشكيك يف مرويات السنة، قل ذلك أ َ  .ُو كثرَّ
ُأن ثلة من املسترشقني زعموا أن املحدثني نقدوا األسانيد ومل يعنَوا : ومن ساقط القول ِّ ّ ً َّ ُ ّ

 !بنقد املتون
ُوسقوط هذا القول يغني عن إسقاطه، وبطالنه يغني ! َوهذا من العجب الذي ال ينقيض ُ ُ

ُعن إبطاله، ونكارته تغني عن إنكاره، فنقد املحدثني للمتون  ِّ ُ صيه ديوان كاتب، ولكن ُال حيُ
ُالقوم عميت أبصارهم كام عميت بصائرهم ُ َ ِ َ! 

َّومن أقوى الشواهد والرباهني املتقدمة يف دحض هذه الفرية املتأخرة ما صح عن بعض  ِ ِّ
الصحابة ـ ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني ـ يف نقد بعض املتون، ويكفي يف اشتهار هذا األمر 

َّعند الرعيل األول كتاب  لإلمام الزركيش » ُاإلجابة إليراد ما استدركته عائشة عىل الصحابة«َّ
 .ِّالبن القيم» املنار املنيف«: ًرمحه اهللا تعاىل، وانظر يف نقد املتن أيضا ـ عىل سبيل املثال ـ

ّومما حيسن ذكره يف هذا املقام أن من أسباب طعن بعض أعداء السنة عىل املحدثني زعمهم أن  ِّّ ُ ُِ َ
ٍ يروون أحاديث يناقض بعضها آيات من القرآن أو أحاديث أخرىِّاملحدثني ُِ ـ وايم اهللا ـ من ! ُ وهذا 
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ًتنكس الفطر واختالل املفاهيم واالنقياد خلف األهواء، ولو كلفوا أنفسهم قليال بالنظر يف كالم  ُ َّ ََ َ ِ
ُالعلامء يف مباحث اجلمع بني ما ظاهره التعارض ـ وحكموا بعدل وإنصاف ـ لعلموا ُ َ أن حجتهم ِ َّ ُ ّ

ِّداحضة، ورحم اهللا تعاىل اإلمام ابن قتيبة الذي بيل بثلة من أقوال أولئك فصنَّف مصنَّفه القيم  ُ ََّ ُ ُ ِ
ٍ، الذي صدره بمقدمة علمية رصينة تدل عىل فهم واسع ونظر ثاقب»ِتأويل خمتلف احلديث« ّ ُ ّ َّ. 

يف بعض كتب العلل أو بعض وأما عناية علامء احلديث بأسانيد السنَّة ومتوهنا فالناظر 
ِّكتب رشوح األحاديث جيد عرشات ـ بل مئات ـ األمثلة الدالة قطعا عىل عناية املحدثني بنقد  ًَّ ُ

 .املتون
َ ويف طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل * ُُ* 

ًفكالمهم عن نقد املتون وبيان نوع علته كثري جدا، فالعلة عند املحدثني ليست مقصورة  ِّ  ٌ ِ ُ
ُ احلديث دون متنه، بل أعلوا املتون كام أعلوا األسانيد، بل قد تكون عنايتهم بنقد عىل إسناد ُّ
 .املتون أعظم

َاملدرج إىل املدرج«ُومن لطيف ما يذكر يف هذا ما أورده السيوطي يف كتابه   قال ما )١(»ُ
ّإال أين اقترصت فيه عىل مدرج املتن دون مدرج اإلسناد؛ ألن العن... «: ُّنصه ُ َ ُ ُ اية بتمييز كالم َّ

ّالرواة من كالم النبوة أهم  .انتهى. »َُّّ
ّ أن املحدثني ذكروا أن العلة قد تأيت يف السند دون املتن، وقد تأيت يف املتن :شاهد القول ِّّ

 .ٍدون السند، وقد جتتمع علتان يف سند حديث ومتنه
 :َّوباملثال يتضح املقال

ُسألت أيب عن حديث رواه النعامن «:  أيب حاتم قول ابن:ِفمثال العلة يف السند دون املتن
ِّبن املنذر عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي  َّمن حافظ عىل اثنتي «:  قال

ٌعرشة ركعة يف يوم وليلة بني له بيت يف اجلنة ُ ٍ ً«. 
هلذا احلديث علة، رواه سليامن بن موسى عن مكحول، عن موىل لعنبسة بن : فقال أيب

ِّعن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي سفيان،  ّ. 
َ عنبسة، وقد أفسده رواية ابن هليعة: قال أيب َهذا دليل أن مكحوال مل يلق ّ ًٌ. 
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ِمل حكمت برواية ابن هليعة؟ فقال: ُقلت أليب َ َ ُألن يف رواية ابن هليعة زيادة رجل، ولو : ِ َ ّ
ُكان نقصان رجل كان أسهل عىل ابن هليعة حفظه ُ«)١(. 

َّىل دقة نظر أيب حاتم الرازي رمحه اهللا تعاىل يف نقده للسندفانظر إ َّ. 
َّما ذكره اإلمام مسلم بن احلجاج رمحه اهللا تعاىل يف كتابه : ومثال العلة يف املتن  قال )٢(»التمييز«َ

ـ ثم ساق بإسناده حديث ابن عباس ريض اهللا تعاىل ... اخلرب املنقول عىل الوهم يف متنه«: ُّما نصه
َ عندما بات عند خالته ميمونة ريض اهللا تعاىل عنها، وفيهعنهام ُ فتوضأ ونحن فقام رسول اهللا : ِ َّ

ُنيام، ثم قام فصىل، فقمت عن يمينه فأخذين فجعلني عن يساره ٌوهذا خرب غلط «: قال مسلم ـ» ..َّ
ِّغري حمفوظ؛ لتتابع األخبار الصحاح برواية الثقات عىل خالف ذلك ُ َأن ابن عباس : ُ قام عن يسار ّ

ُ فحوله حتى أقامه عن يمينه، وكذلك سنَّة رسول اهللا رسول اهللا  َّ يف سائر األخبار عن ابن 
 .انتهى. »ّعباس أن الواحد مع اإلمام يقوم عن يمني اإلمام ال عن يساره

ّوقد ذكر اإلمام مسلم كثريا من األمثلة، بل إن كتابه هذا غالبه يف سياق األحاديث التي  ً ٌ
َوهم ً رواهتا فيها، كام نص رمحه اهللا تعاىل عىل ذلك يف مقدمته جميبا ملن سأله بقولهِ َّّ َوسألت «: ُ

ٌأن أذكر لك يف كتايب رواية أحاديث مما وهم قوم يف روايتها  َ  .)٣(الخ» ...َِ
ِمن أكل مع مغفور له غفر له«: ُومما يذكر يف نقد متون األحاديث كالمهم عىل حديث ُ« .

ٌهذا ليس له إسناد عند أهل العلم، وال هو «: ُ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىلُفقد قال شيخ
ًيف يشء من كتب املسلمني، إنام يروونه عن سنان، وليس معناه صحيحا عىل اإلطالق، فقد  ُ ٍ

ِيأكل مع املسلمني الكفار واملنافقون ُ!«)٤(. 
بة يوم السبت،   عزوجلخلق اهللا«: ًومن ذلك أيضا حديث ُ َالرت َوخلق فيها اجلبال يوم األحد، َ

َّوبث فيها الدواب َوخلق الشجر يوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء، وخلق النور يوم األربعاء، 
 .»جلمعةابعد العرص من يوم   عليه السالم َيوم اخلميس، وخلق آدم

ّفطعن فيه بعضهم ألنه خالف ملا جاء يف القرآن من أن خلق السموات واألرض يف ستة  ُ
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ً، وزاد بعض العلامء فأعله من جهة السند أيضاٍأيام َّ)١(. 
ًوهذا احلديث يصلح مثاال للعلة املتنية عىل من قرص إعالله عىل املتن، ويصلح مثاال  ًَّ ُ

 .للعلة السنَدية واملتنية عىل من أعله بالسند واملتن
رمحه اهللا تعاىل ًومن هذا الباب ـ أعني العلة يف السند واملتن ـ أيضا ما ذكره ابن أيب حاتم 

ُسألت أيب عن حديث رواه بقية، عن يونس، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر، عن «: قال
ُمن أدرك ركعة من صالة اجلمعة وغريها فقد أدرك«:  قال^ِّالنبي  هذا خطأ، املتن : قال أيب. »ً

درك من من أ«: ِّالزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النبي : واإلسناد، إنام هو
ًصالة ركعة فقد أدركها فوهم يف . فليس هذا يف احلديث» من صالة اجلمعة«وأما قوله . »ٍ

 .)٣)(٢(»كليهام
ّوبام أن هذا البحث يعنى بالبحث يف األحاديث املتكلم يف بعض ألفاظها  ُّ

 :ـ وبخاصة فيام يتعلق بالزيادات يف متون األحاديث ـ يقال
ِإن ذكر األمثلة يف عناية املح ِدثني بنقد متون األحاديث ال حيصيها ديوان كاتب ـ كام ّ ُ ُ ِّ

َتقدمت اإلشارة إىل ذلك ـ، فجهودهم ومصنَّفاهتم املطولة واملخترصة واملنقول عنهم تشهد  َُّ ُُ ُ
َشهادة قطعية ـ كالشمس يف رابعة النهار ليس دوهنا سحاب ـ أهنم قد بلغوا يف حفظ السنَّة  ً ً

ِأعىل القمة، ومن باب ذ ِكر بعض الشواهد عىل جهود املحدثني ـ زيادة عىل ما سبق يف عنايتهم َِّ ً ِّ ُ
ِبالعلل ـ ولتعلم مدى حرصهم رمحهم اهللا تعاىل عىل عنايتهم باأللفاظ النبوية فقد عقدوا  ِ
َمباحث يف كتبهم عن املدرج، ومعرفة املزيد يف املتون واألسانيد، وحتى إهنم يف مبحث رواية  ََ ُ

ِّذهب بعضهم إىل منع ذلك، بل وصل احلال ببعض املحدثني إىل عدم رواية احلديث باملعنى  ُ ِ ُ
ّاحلديث بمجرد الشك يف لفظة أو حرف َّ. 

                                                
 ).١٩-٨/١٨(» جمموع الفتاوى«  )١(
 ).١/١٧٢(» علل احلديث«  )٢(
ًوهناك تقسيم آخر أكثر تفصيال من حيث كون العلة قادحة أو غري قادحة، أشار إىل ذل ) ٣( ً ك احلافظ ٌ

ِّابن حجر رمحه اهللا تعاىل، وذكر أن ذلك ستة أقسام ثم ذكر مخسة أقسام مع التمثيل هلا، وأشار حمقق الكتاب الشيخ  ّ
ف مل يذكر القسم السادس  .ّربيع ـ أثابه اهللا تعاىل ـ يف احلاشية إىل أن املصنِّ

 ).٧٤٩-٢/٧٤٧(» النكت عىل كتاب ابن الصالح«: انظر



 
    

َومثال ذلك ما ذكره احلافظ ابن حجر يف  يف ترمجة عفان بن مسلم قال ما » التقريب«ُ
 :ُّنصه
: قال ابن املديني. ٌعفان بن مسلم بن عبداهللا الباهيل، أبو عثامن الصفار البرصي، ثقة ثبت«

ِكان إذ شك يف حرف من احلديث تركه، وربام وهم َّ ٍ أنكرناه يف صفر سنة تسع : وقال ابن معني. َّ
 .»التقريب«انتهى بحروفه من . »من كبار العارشة ع. عرشة، ومات بعدها بيسري

ِّوأسوق إليك مثاال آخر يدل عىل عناية املحدثني بألفاظ السنَّة ُّ ً: 
َحرضنا جملس الصبغي وحرض أبو عيل احلافظ وابن «: محه اهللا تعاىلقال احلاكم ر َ

األخرم، فأمىل الصبغي عن إبراهيم اهلسنجاين، عن أيب الطاهر، عن 
ُّابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة ـ ريض اهللا تعاىل عنه ـ 

ًمن أدرك من الصالة ركعة فقد أدركها«: ًمرفوعا : يا أبا عيل، من قال فيه:  ابن األخرمفقال. »َ
 ؟ »فقد أدركها كلها«

 .هذا ال نحفظه إال من حديث عبيداهللا بن عمر عن الزهري: قال
 .»َّفقد أدركها كلها«: بىل، يف حديث حرملة عن ابن وهب عن يونس: قال أبو عبداهللا
 .)١(»َّكلها«: َّحدثناه ابن قتيبة عن حرملة، ومل يقل: فقال أبو عيل

ِبل بلغ من عظيم عناية بعض املحدثني بنقد متون احلديث وفحصها والعناية ببيان ما  ِّ
ّدخل فيها من غري كالم النبوة ما سطروه يف مصنَّفاهتم من التقاسيم واألنواع، مما يدل عىل  ُّ

 :عظيم اجلهود املبذولة يف ذلك، ومن شواهد ذلك
ً، فقد ساق كثريا من )٢(»ِّعلم الروايةالكفاية يف «ما ذكره اخلطيب البغدادي يف كتابه 

ِّالنُّقول املأثورة عن بعض املحدثني يف بالغ احلرص والعناية بألفاظ األحاديث، وسأكتفي 
ّبسياق األبواب التي ذكرها اخلطيب، وعنواهنا الظاهر يدل عىل مضموهنا الباطن، وإليك  ُ

 :تلك األبواب
ِباب ذكر الرواية عمن مل جيز إبدال « ُ َّ ِّ  .»كلمة بكلمةِ
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ِباب ذكر الرواية عمن مل جيز تقديم كلمة عىل كلمة« ُ َّ ِ«. 
ِباب ذكر الرواية عمن مل جيز زيادة حرف واحد وال حذفه وإن كان ال يغري املعنى« ُ َّ ِ«. 
ُباب ذكر الرواية عمن مل جيز إبدال حرف بحرف وإن كانت صورهتا واحدة« َّ ِ«. 
ِباب ذكر الرواية عمن مل جيز تق« ُ َّ  .»ديم حرف عىل حرفِ
َّباب ذكر الرواية عمن كان ال يرى ختفيف حرف ثقيل وال تثقيل حرف خفيف وإن « ِ

 .»ًكان املعنى فيهام واحدا
َّباب ذكر الرواية عمن كان ال يرى رفع حرف منصوب وال نصب حرف مرفوع أو « ِ

 .»جمرور وإن كان معنامها سواء
َاذ واملنكر، وكذا التصحيف يف ألفاظ وزد عىل ما سبق عنايتهم بمبحث املدرج والش ّ
 ...احلديث، وبيان اللفظ الصحيح ملا وقع فيه من التصحيف

ُوقد نقل عنهم كثري يف هذا الشأن، حتى أفرد بعض العلامء يف ذلك مصنَّفات من  ُ
 .لإلمام العسكري» ِّتصحيفات املحدثني«أشهرها 

ِّوهذا البحث ـ الذي بني يديك ـ يعنى ببيان بعض الز يادات الضعيفة يف املتون ُ
ُّالصحيحة، وهو شاهد واحد من شواهد كثرية تدل عىل عظيم عناية املحدثني بمتون السنن  ِّ ُ
ًفضال عن أسانيدها، والبحث يف زيادات ألفاظ األحاديث ـ سواء كانت تلك الزيادات من 

 .ِّص عليهّقسم الصحيح أو الضعيف ـ مما اهتم به أهل العلم وحرصوا عىل بيانه والنَّ
ِذكر النوع احلادي «: )١(»معرفة علوم احلديث«قال اإلمام احلاكم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 

هذا النوع من هذه العلوم معرفة . زيادات ألفاظ فقهية: والثالثني من معرفة علوم احلديث
ُزيادات ألفاظ فقهية يف أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد، وهذا مما يعز وجوده  َّ ِ ّويقل يف أهل ٍ ِ َ

ُالصنعة من حيفظه، وقد كان أبو بكر عبداهللا بن حممد بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر  َ َُّ
ُذلك، وأبو نعيم عبدامللك بن حممد بن عدي اجلرجاين بخراسان، وبعدمها شيخنا أبو الوليد  ُ ُ

 .»ريض اهللا عنهم أمجعني
 .ً ذكر احلاكم أمثلة عىل ذلكَّثم

                                                
 ).١٩٧ص(  )١(



 
    

َالسري«لذهبي يف وقد نقل ا ّأن اإلمام الدارقطني قال عن أيب بكر النيسابوري ـ  )١(»ِّ
ِكان يعرفُ زيادات األلفاظ يف املتون: ًاملذكور آنفا ـ َ. 

ُوممن وصف بضبط الزيادات ُاإلمام ابن خزيمة رمحه اهللا تعاىل، فقد قال عنه اإلمام ابن : َّ
ُّض من حيفظ صناعة السنَن وحيفظ ألفاظها ُما رأيت عىل وجه األر«: حبان رمحه اهللا تعاىل َ

ّ حتى كأن السنن كلها بني عينيه إال حممد بن إسحاق بن خزيمة فقطِوزياداهتاِّالصحاح  ّ«)٢(. 
ًومبحث الزيادات يف املتون واألسانيد ـ بجميع أنواع الزيادات صحة وضعفا ـ منثور يف  ً

ُكتب العلل واملصطلح ُ. 
ليس من بابة  )٣(»ُالزيادات عىل كتاب املزين« النيسابوري  كتاب اإلمام أيب بكر:فائدة

. »خمترص املزين«ًوإنام يعنى بالزيادات ـ متنًا وإسنادا ـ عىل األدلة يف ، بيان الزيادات الضعيفة
ًوانظر تفصيل ذلك يف كالم حمقق الكتاب، وقد يعرض أحيانا ألمر الزيادة عىل املنهج  ِّ

ِلإلمام الذهبي سامه ابن العامد احلنبيل بـ كتاب وهناك   ).٥٣٥ص(احلديثي كام يف  ُ كتاب الزيادة «َّ
   .)٤(»ملضطربةا

ً ورد يف البحث بعض زيادات مل أثبت هلا مرجعا لعدم كتابتي :تنبيه ِ ُ
ِّـ نسيانا ـ للمرجع يف األصل، فأثبتها يف البحث لعل اهللاَ تعاىل ييرس يل العثور عىل مراجعها  ُ ّ ُّ ً

 .دمة بمشيئة اهللا تعاىلفأثبتها يف طبعة قا
 
 
 
 

                                                
)١٥/١٦٦(  )١.( 

 ).١٤/٣٧٢(» سري أعالم النبالء«  )٢(
خالد . د:  هـ يف دار أضواء السلف ـ دار الكوثر يف الكويت، دراسة وحتقيق١٤٢٦ُوقد طبع كتابه الطبعة األوىل سنة   )٣(

 .بن هايف بن عريج املطريي

 ).٦/١٥٦(» شذرات الذهب«  )٤(



 
    

 


 
ّما ذكرته يف هذا البحث ليس مقصورا عىل الزيادات الضعيفة، بل هو عام يف بعض *  ً

َّاأللفاظ املتكلم عليها يف متون احلديث، سواء كان ذلك من باب الزيادة الضعيفة أو 
ألهنا » الزيادات«ّ وإنام سميته بـاملقلوب أو الوهم أو التصحيف أو اإلدراج، أو غري ذلك،

 .الغالب
ًقد تكون الزيادة املشار إليها صحيحة عند أصحاب هذا الشأن ـ أعني * 

ّاملحدثني ـ، لكن إيرادها هاهنا من باب أنه قد تكلم فيها، وذلك لتامم الفائدة للباحث ِّ. 
لك الزيادة، بل قد ّال يلزم أن يكون صاحب املرجع الذي أحيل عليه هو الذي تكلم عىل ت* 

ّيكون ناقال عن غريه، وأحيانا يكون رادا عىل من تكلم فيها ً ً. 
≅: 

َّبدأت يف مجع مادة هذا الكتاب عام  ًهـ، فكنت أقيد ما يمر عيل قراءة أو سامعا من ١٤١٠ُ ً َُّ ُّ ُ َ ِّ ُ
ُّالزيادات املتكلم يف صحتها، ثم عزمت ـ بعد توفيق اهللا تعاىل ـ عىل تتبع َُّ َّ ِ َّ  ما أستطيع من تلك ِّ

ُالزيادات يف بعض كتب التخريج بخاصة، وكذا بعض كتب رشوح احلديث، ثم مررت  ُ َُّ ِّ
ًبكتب حمدث العرص اإلمام األلباين رمحه اهللا تعاىل؛ ألنه فيام يظهر أكثر املتأخرين عناية بالتنبيه  ِّ ِّ

ًعىل الزيادات الضعيفة، وهذا واضح بجالء يف كتبه عموما، ويف  ُ ٍ ٌ ِالسالسل«ِّ » اإلرواء«و» َّ
 .)١(ًخصوصا

َثم أخربت بالبحث فضيلة الشيخ بكر بن عبداهللا أبو زيد، وكان ذلك يف منزله عام  ُ
َّهـ تقريبا، وبعد حني من الدهر ـ أظنُّه سنة ١٤١١ ٍ ي ١٤١٢ً ٍهـ تقريبا ـ أتاين آت وطلب منِّ ً

ًالبحث ليقدمه رسالة علمية يف إحدى اجلامعات، وأخربين أن َ َه علم ببحثي من طريق الشيخ ِّ
 .ُبكر، فاعتذرت عن متكينه من البحث

ًوبعدما يرس اهللا تعاىل مجع عدد كثري من تلك الزيادات دفعتها ـ أو كثريا منها ـ إىل دار  ُ ِّ ٍ ٍ َّ
                                                

 ).٢٤٣(حديث رقم ) ٢٦١-١/٢٦٠(» اإلرواء«: ًانظر مثال  )١(



 
    

ِّللنرش، واقرتحت عىل صاحبها أن تكون الزيادة باللون األمحر لتمييزها عن سائر ألفاظ  ِ ُ
ُّ الكريم صاحب الدار بصعوبة ذلك إما لكلفته املادية أو تأخر إنجاز َّاحلديث، فتعذر األخ َّ

ًالعمل، فطلبت منه أن تكون الزيادات باخلط الكويف لتكون متميزة عن سائر ألفاظ احلديث،  ُ ُِّ ِّ
ّفقام األخ ـ مشكورا ـ بذلك وسلم يل الصفَّ األويل للكتاب، وكانت الزيادات باخلط  َِّّ َّ َّ ً

 .هـ١٤١٤هـ أو ١٤١٣ُّدت، وأظن ذلك كان يف عام الكويف كام أر
ً صححت النسخة األوىل من الصفّ وأرجعتها إىل دار النرش مرة أخرى، ثم حصلت َّثم ُ َُّ َّ

ٌ ومشاغل كثرية رصفتني عن البحث ّوأشهد أن األخ الكريم ـ صاحب دار النرش ـ . ظروف
ِّكان حريصا عىل إخراج الكتاب؛ لعنايته بالبحوث املتعلق ًة بعلم احلديث ـ أثابه اهللا تعاىل خريا ً

ٌـ، وال يزال له جهود مشكورة يف ذلك ٌ ُ. 
َّبعد ذلك تركت صفَّ الكتاب مرة أخرى، وأكملت اجلمع للزيادات، ثم َِّّ َ ُ ً ُ استحسنت ـ ُ

ًبادي الرأي بعد ذلك ـ أمرا آخر، ومفاده ِّأن أطلب من بعض اإلخوة املهتمني بالقراءة يف : َّ
ُكتب احلد ِّيث نقل كالم أهل العلم الذين تكلموا يف أي من تلك الزيادات، ثم أقوم بتلخيص ُ ٍّ َّ

ِّالنُّقول، فقمت بإعطاء بعض اإلخوة بعض تلك الزيادات ُ)١(. 
ِوقام بعض اإلخوة مشكورا ببحث ما طلب منه، ومنهم اإلخوة ُ ِّعبدالعزيز الريس، : ً

 .وبندر الشويقي، وخالد بن سليامن املهنا
ِكثرة الزيادات جدا وقلة البحوث جدا ـ وبعد مشورة ـ ارتأيت طبع البحث بذكر لكن ل ُ   ّ ِّ

 .ِّالزيادة ومرجعها فقط
َبعد ذلك توقفت عن البحث مرة أخرى بسبب مشاغل ـ منها رسالتا املاجستري  ً َُّ

ُوالدكتوراه ـ، ثم رأيت من األحسن ترتيب البحث ترتيبا فقهيا، فكلفت بذلك األخ خا لد بن ً ُ
ُّسليامن املهنَّا، فقام بذلك مشكورا، لكن لكثرة ما وجدت من الزيادات بعده كان لزاما ضم  ً ًِ ِّ ُ

هـ، فقام األخ الكريم أمحد اجلامز برتتيب ١٤٢٥َّالنظائر إىل بعضها، وتأخر ذلك إىل عام 
ِّالبحث ترتيبا هنائيا مع إضافة ما عثر عليه بنفسه من الزيادات، حتى جاء الب حث بصورته ً 

ًعبيد الدورسي الذي بذل جهدا مشكورا يف املراجعة األخريةهذه، وال أنسى األخ الفاضل  ً ُ. 
                                                

 .هـ١٧/٤/١٤١٦هـ إىل ١١/٤/١٤١٦هـ، وبالتحديد يف األيام من ١٤١٦وكان ذلك يف عام   )١(



 
    

ُاهللاَ أسأل أن جيزي مجيع من أعانني يف البحث ـ ممن ذكرت أو نسيت ـ  َّ
ٍخري اجلزاء، وأن جيري علينا مجيعا أجر املستفيد من البحث من قارئ أو سامع  َ ً

  .أو ناقل



 
    


 
ًال نعلم شيئا خريا من« -١  .»مثله إال الرجل املؤمن  ـألف ـ ً

 ).٥٤٦(حديث رقم ) ٢/٧٨(» السلسلة الصحيحة«
َّوفد عبد القيس، وفيه أن النبي حديث  -٢ ّآمركم بأربع وأهناكم عن أربع«:  قال هلم :

: ًديث، وفيه أيضااحل» ـ... وعقد بيده واحدة ـ شهادة أن ال إله إال اهللا  ـو ـ اإليامن باهللا
 .» ـوتحجوا البيت الحرامـ «
 .أداء اخلمس من اإليامن: كتاب اإليامن، باب) ١٦٣، ١/١٦١(» فتح الباري«

ِّ إذ أتاه رجل حسن الوجه طيب الريح فقال لهبينام نحن عند رسول اهللا   -٣ ّ ما اإليامن؟ : ُ
وحلوه :  ـ أراه قالِّريه ورشهَأن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ولقائه والقدر خ«: فقال

َجاءكم يعلمكم أمر   عليه السالم هذا جربيل«: ُّفقال النبي . صدقت:  قال.»ـومره  ُِّ
 .»ـ وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي ـ«: ، ويف آخر احلديث»دينكم
 عن ي سؤال جربيل النب:  كتاب اإليامن، باب)١/١٥٢(» فتح الباري«، )١٧٢(رقم ) ١/٧٥(» كتاب السنّة«

 ).٤٩ص(للوابل » أرشاط الساعة«، اإليامن واإلسالم واإلحسان
، وفيه أنه جعل يذكر  حديث ابن عباس يف قدوم ضامم بن ثعلبة عىل رسول اهللا  -٤

ًفرائض اإلسالم فريضة فريضة وفرائض اإلسالم   ـوالحج ـالصالة والزكاة والصيام : ً
 .ّكلها
%è≅ ﴿: ما جاء يف العلم وقوله تعاىل: كتاب العلم، باب) ١/١٥٢(» فتح الباري«، )٣/٦٤٨(» زاد املعاد« uρ

Éb>§‘ ’ ÎΤ÷Š Î— $Vϑ ù=Ïã ﴾  ٦٣(حديث رقم.( 
 .»ّفإن ذلك يذهب عنهثالثًا ـ  ـ ّآمنا باهللا ورسوله: من وجد من هذا الوسواس فليقل« -٥

 ).٥٨٧٢ (رقم) ٨٤٧ص(»  الصغريضعيف اجلامع«

ُال يموتن أحدكم إال وهو حيسن باهللا« -٦ إنّ قوما قد أرداهم سوء ظنهم ـ ف ،  عزوجلّ
/ö ﴿: باهللا فقال لهم ä3 Ï9≡sŒ â/ ä3 –Ψ sß “ Ï%©! $# Ο çG⊥uΖ sß ö/ ä3 În/ t� Î/ ö/ ä31 yŠ ö‘r& Ν çGóst6 ô¹ r' sù zÏiΒ

zƒ Î� Å£≈ sƒø:$# ﴾ ]ـ ]٢٣: فصلت«. 
 ).٢١٦٩ (رقم) ٥/١٨٨(» سلسلة األحاديث الضعيفة«
 



 
    

 
 
ُأول ما بدئ برسول اهللا «: هان ع اهللا ريضحديث عائشة -٧ ّ الوحي الرؤيا الصادقة  من

 حزنا غدا منه مرارا لكي صحتى حزن رسول اهللا  ـ«:  وفيه»...يراها يف النوم
يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه 

يا محمد، إنك رسول اهللا حقا، فيسكُن : منها تبدى له جبريل فقال له
 طال عليه فترة الوحي غدا لمثل لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا

 .» ـذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فيقول له مثل ذلك
 ).١٠٥٢ (رقم) ٣/١٦٢(» السلسلة الضعيفة«

 من الوحي الرؤيا الصاحلة ُأول ما بدئ به رسول اهللا «:  انه عاهللا ريض حديث عائشة -٨
ِّثم حبب إليه اخلالء، وكان خيلو بغار ح«: وفيه» ...يف النوم وهو  ـراء فيحتنث فيه ُ

 .»...الليايل ذات العددالتعبد ـ 
 . كتاب بدء الوحي)١/٣٠(» فتح الباري«

 .» ...ـ سنةً ـ ما بني النفختني أربعون« -٩
’ y‡ÏÿçΡuρ ﴿:  كتاب التفسري، باب)٨/٥٥١(» فتح الباري« Îû Í‘θ�Á9$# t,Ïè|Á sù tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9$# tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# �ωÎ) tΒ

u !$x© ª!$# ( §ΝèO y‡ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“t� ÷zé& #sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$uŠ Ï% tβρ ã�ÝàΖtƒ ﴾. 
وما هو يا رسول اهللا؟ : ـ قيل» الرتاب كل يشء من اإلنسان إال عجب ذنبهيأكل « -١٠

 .ـمثل حبة خردل منه تنشؤون ـ: قال
Ÿ≅ÏG ﴿: عند تفسري قوله تعاىل» تفسري ابن كثري«  è% ß≈|¡ΡM}$# !$tΒ … çνt�xÿø.r& ﴾] ١٧: عبس[. 

ّوالذي نفيس بيده إن : وما احلوض يا رسول اهللا؟ قال: قيل وأنا عىل احلوض؟... « -١١
ًرشابه أبيض من اللبن وأحىل من العسل وأبيض من الثلج وأطيب رحيا من املسلك، 

ًوآنيته أكثر عددا من النجوم، ال يرشب منه إنسان فيظمأ أبدا ٌ ـ وال ينصرف عنه إنسان  ً
 .»فيروى أبدا ـ

 ).٧١٧(رقم ) ٢/٣٣١(» كتاب السنّة« 

ُهنر بني صنعاء إىل أيلة، آنيته كعدد نجوم السامء ترده «:  يف الكوثر  حديث الرسول -١٢
إهنا يا رسول اهللا : ـ أبو بكر ـيقول «: احلديث، وفيه» ...طيور هلا أعناق كأعناق اإلبل

 .»أكلها أنعم منها: قال. لناعمة
 ).٢١٩ص(باين لألل» صحيح السرية النبوية«



 
    

ٌجلهنم جرس « -١٣  .»عليه كالليب  ـأدق من الشعر وأحد من السيفـ ّ
فاريني عىل َّرشح الس«، )١/٤٦٣(للحليمي » املنهاج يف شعب اإليامن«، )٢/٢٤٧(للبيهقي » ب اإليامنَعُش«

رشح قاسم بن عيسى عىل متن رسالة «، )٢(حاشية رقم ) ٢/٢١٧(» احلائية
 ).٥٨-١/٥٧(» بن أيب زيد القريواينا

َأن رجال سأل ابن عمر كيف سمعت رسول اهللا : عن صفوان بن حمرز -١٤ ً ّ يقول يف 
ِّيدنو أحدكم من ربه حتى يضع«: النجوى؟ قال َعملت كذا : عليه فيقول فه ـتـ ك ُ
ُإين سرتت : نعم، فيقرره ثم يقول: َعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم، ويقول: وكذا؟ فيقول

 .»فرها لك اليومعليك يف الدنيا فأنا أغ
ِّوذكر عياض أن بعضهم صحفه تصحيفا شنيعا فقال باملثناة بدل النون، ويؤيد الرواية «: قال ابن حجر ً ًّ ّ

فتح «. »»وسرته«: ، زاد يف رواية مهام»جيعله يف حجابه«: الصحيحة أنه وقع يف رواية سعيد بن جبري بلفظ
 .كتاب األدب) ١٠/٤٨٨(» الباري

 .» أن يشاء اهللا ـإال ـ َّال نبي بعدي« -١٥
هذا االستثناء موضوع، وضعه حممد بن سعيد ملا كان يدعو إليه من «: وقال) ١/٢٧٩(البن اجلوزي » املوضوعات«

» جامع األصول«، )١٢٠ص(» األباطيل«، »ٌاإلحلاد، شهد عليه بأنه وضعه مجاعة من األئمة، منهم أبو عبداهللا احلاكم
 ).٣( حاشية )١/٢٥٥( حسن حتقيق عيل» الباعث احلثيث«، )١/١٣٦(

فام تعارف منها ائتلف،  ـ تلتقي فتشام ـ َّجنود جمندة في الهواء ــ  تالقى ّإن األرواح« -١٦
 .»وما تناكر منها اختلف

 ).١٤١١(حديث » ضعيف اجلامع الصغري« 

:  فقالُرأيت يف املنام كأين أسجد عىل جبهة رسول اهللا : حديث خزيمة بن ثابت قال -١٧
 .احلديث» ...الروح ال يلقى ـ ـّإن الروح «
 ).٧/٧٨١(» سلسلة األحاديث الصحيحة«
 .»ـ مرتين ـفأراهم انشقاق القمر « -١٨

 . انشقاق القمر:كتاب مناقب األنصار، باب) ٧/٢٢٢(» فتح الباري« 

ِّإن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه «: حدثني الصادق املصدوق قال: حديث ابن مسعود -١٩ ّ
ًأربعني يوما نطفة ـ فو اهللا الذي ال إله غيره إنّ أحدكم ليعمل «:  ويف آخره»...ً

 .إلى آخر الحديث »...بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه
 ).١١/٤٩٥(» الفتح«، )٧٣ص(» جامع العلوم واحلكم« 



 
    

ٌجييء يوم القيامة ناس من املسلمني بذنوب أمثال اجلبال فيغفرها هلم « -٢٠
 .»ـ ويضعها على اليهود والنصارى ـ

  ).١٣١٦(رقم ) ٣/٤٨١(» لسلة األحاديث الضعيفةس«
 .»كام ترون القمر ليلة البدر ـ عيانا ـ َّترون ربكم« -٢١

 ).٤٦١(رقم ) ١/٢٠١(» كتاب السنة« 
 

 باب أشراط الساعة
 

 .»خراسان ـ قرية يقال لها ـ ال خيرج منَّالدج« -٢٢
 ).١٥٩١(حديث ) ٤/١٢٢(» السلسلة الصحيحة« 

ُإنه شاب قطط عين... « -٢٣ أيضرني : ـ قال .ّه طافية، كأين أشبهه بعبد العزى بن قطنٌّ
 .»ال أنت مسلم وهو كافر ـ: شبهه؟ قال

�ö ﴿: قول اهللا: كتاب أحاديث األنبياء، باب) ٦/٤٨٨(» فتح الباري« ä. øŒ$#uρ ’ Îû É=≈tG Å3ø9$# zΝ tƒö�tΒ ÏŒ Î) ôNx‹t7 oKΡ$# ôÏΒ $yγÎ=÷δr&
» اإلصابة«، )٣١-١٥/٣٠(بتحقيق أمحد شاكر » املسند«، جالذكر الد:  كتاب الفتن، باب)١٣/١٠١(، ﴾
 ).٢١٦ص(للوابل » أرشاط الساعة«، )٤/٢٣٩(

ُّإن الناس ليحجون ويعتمرون،« -٢٤ ـ ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج  ّ
 .»ـ

 ).٢٣٧٠(رقم ) ٥/٣٩٢(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ًليهبطن عيسى ابن مريم حكام وإماما مقسطا، و« -٢٥ ً ً ًفجا حاجا أو معتمرا،ّ ليسلكن فجا ّ ـ    
 .»وليأتين قبري حتى يسلم علي وألردنّ عليه ـ

 ).١٤٥٠( رقم )٣/٦٤٧(» السلسلة الضعيفة«، )٤٩٦٢(رقم ) ٧١٦ص(» ضعيف اجلامع«

 .»ـ عشرة تسعةً ـ حيرس الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس فيقتل من كل« -٢٦
 .خروج النار:  الفتن، بابكتاب) ١٣/٨٧(» فتح الباري« 

ًستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويميس كافرا « -٢٧ ُ ً ُ  .» من أحياه اهللا بالعلم ــ إالٌ
 ).١/٣١٨(» ضعيف ابن ماجه«، )٣/٢١٧(» ضعيف اجلامع« 

ّمن أرشاط الساعة أن يمر الرجل يف املسجد وال يصيل فيه ركعتني، وأن « -٢٨ ّ
ّال يسلم الرجل إال عىل من يعر ِّ َ  .»ـ وأن يبرد الصبي الشيخ ـ ف،ُ



 
    

 ).١٥٣٠(رقم ) ٤/٣٨(» السلسلة الضعيفة«، )٥٢٨٢ (رقم) ٧٦٣(» ضعيف اجلامع«
ّال تقوم الساعة حتى تتخذ املساجد طرقا، وحتى يسلم الرجل عىل الرجل باملعرفة، « -٢٩ ًُ ُ َّ ُ

ـ وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص فال تغلو إلى  ّوحتى تتجر املرأة وزوجها،
 .»يوم القيامة ـ

 ).١٥٣١ (رقم) ٤/٣٩(» السلسلة الضعيفة« 

ٌال تقوم الساعة حتى ال يبقى عىل وجه األرض أحد هللا يف حاجة، وحتى توجد املرأة « -٣٠
ُهنارا جهارا تنكح وسط الطريق ال ينكر ذلك أحد وال يغريه، فيكون أمثلهم يومئذ الذي  ِّ ُ ُ ً ًٌ ُِ َ

ًلو نحيتها عن الطريق قليال،: يقول ـ فذاك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم  َّ
 .»ـ

 ).١٢٥٤ (رقم) ٣/٤١٠(» السلسلة الضعيفة« 

ُإذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناهتم وكانوا هكذا « -٣١ ّ
كيف أفعل عند ذلك جعلني : ُفقمت إليه فقلت له:  قال الراويـ وشبك بين أصابعه ـ

ِما تعرف ودع ما تنكر، وخذ  نكـ ـ الزم بيتك واملك عليك لسا: اهللا فداك؟ قال ُ
ّوعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة َ ِ«. 

 ).٢٠٥حديث / ١(» السلسلة الصحيحة« 

ًال يزال هذا الدين عزيزا إىل اثني عرش خليفة«: حديث جابر بن سمرة -٣٢ ً َفكرب: قال. ِّ ّ
ُّالناس وضجوا ـ  .كلهم من قريش :يا أبة، ما قال؟ قال: قلت أليب. ًثم قال كلمة خفية. ُ

ثم يكون : ثم يكون ماذا؟ قال: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا
 .»الهرج ـ

 ).١/٤٢٤(» ضعيف سنن أيب داود« 
 

 باب الجنة والنار
 

ُاطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها« -٣٣ ُ ُ ـ  َُ
 .»النساء األغنياء و ـ

 ).٩١١ (رقم) ١٣٠ص(»  الصغريعضعيف اجلام« 



 
    

ّ أدخلت اجلنة فإذا فيهاَّثم«: حديث املعراج، وفيه -٣٤ ُ  .»اللؤلؤ، وإذا تراهبا املسك ـ حبايل ـ ِ
 .ُكيف فرضت الصلوات يف اإلرساء:  كتاب الصالة، باب)١/٥٥٢(» فتح الباري« 

ّسلوا اهللاَ الفردوس فإهنا رسة اجلنة،« -٣٥ ط العرش ـ وإنّ أهل الفردوس يسمعون أطي َّ
 .»ـ

 ).٣٢٧٣ (رقم) ٤٨١ص(»  الصغريضعيف اجلامع« 

ٌموضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها، « -٣٦ ّ yϑsù yyÌ“ômã— Çtã ﴿: ـ اقرؤوا إن شئتمٍ
Í‘$̈Ψ9$# Ÿ≅ Åz ÷Šé& uρ sπ ¨Ψyf ø9$# ô‰ s) sù y—$ sù ﴾ ]ـ ]١٨٥: آل عمران«. 
←ä. <§øÿtΡ èπs)Í≅‘ ﴿: عند تفسري قوله تعاىل» ابن كثريتفسري « !#sŒ ÏNöθpR ùQ$# ...﴾وعند قوله ]١٨٥: آل عمران [ اآلية ،

þθ#) ﴿: تعاىل ßϑn=ôã $# $yϑ ¯Ρr& äο4θu‹ ysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ò=Ïès9 ×θ øλ m;uρ ...﴾٢٠: احلديد [ اآلية[. 
ّرقت يا رسول اهللا، ما لنا إذا كنّا عندك : قلنا«: قال  ريض اهللا عنهحديث أيب هريرة -٣٧

... أهلناِ من أهل اآلخرة، فإذا خرجنا من عندك فأنسنا ُقلوبنا وزهدنا يف الدنيا وكنّا
: قلنا. من الماء: يا رسول اهللا، مم خلق الخلق؟ قال: قلت: قالـ : احلديث، وفيه

لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ومالطها المسك : الجنة ما بناؤها؟ قال
أس األذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من دخلها ال يي

ثالثة ال ترد : ثم قال. ويخلد ال يموت، ال تبلى ثيابهم وال يفنى شبابهم
اإلمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها اهللا : دعوتهم

تي وجاللي :  عزوجلفوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الربوعز
 .»ألنصرنك ولو بعد حين ـ

 .)١/٢٩٠(» ضعيف سنن الرتمذي« 

ّإن ناركم هذه جزء من سبعني جزءا من نار جهنم، ولوال أهنا « -٣٨ ً َ َّأطفئت باملاء مرتني ما ّ
 .»أن ال يعيدها فيها ـ عزوجلـ وإنها لتدعو اهللاَ ُانتفعتم هبا 

 ).٢/٤٣٣(» صحيح سنن ابن ماجه« 

 .»ـ وأما النار فينشئُ اهللاُ لها خلقًا يسكنهم إياها ـ... « -٣٩
Ç̈Β 3“y‰tF ﴿: عند قوله تعاىل» تفسري ابن كثري«، )٧/٨٦(» هتذيب سنن أيب داود« ÷δ$# $yϑ ¯ΡÎ*sù “Ï‰tG öκu‰ Ïµ Å¡øÿuΖÏ9 ( tΒuρ

¨≅|Ê $yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ÅÒ tƒ $pκö�n=tæ 4 Ÿωuρ â‘Ì“s? ×οu‘Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“t� ÷zé& ﴾١٥: اإلرساء[  اآلية[. 

β¨ ﴿... إذا خلص املؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا فـام جمادلـه« -٤٠ Î) ©! $# Ÿω ãΝ Î= ôà tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ



 
    

;ο §‘ sŒ ( β Î) uρ à7 s? Zπ uΖ |¡ ym $ yγ øÿ Ïè≈ ŸÒ ãƒ...﴾« . ّأخرجه أمحد والبخاري ومـسلم والنـسائي، إال أن ّ
إنّ اهللا ال يغفـر أن يـشرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن                     ﴿ ــ  :اآلية عنده هـي

 .ـ ﴾ يشاء

 .)٢٢٥٠( رقم )٥/٣١٦(» السلسلة الصحيحة« 

ُم لبكيتم كثريا ولضحكتم  ما أعللو تعلمون« -٤١ ُقليال، وخلرجتم ًُ إىل الصعدات جتأرون إىل ً
 .»ـ ال تدرون تنجون أو ال تنجون ـاهللا تعاىل 

 ).٤٨١٤(» ضعيف اجلامع الصغري«

ُإن الكافر ليعظم حتى إن رضسه ألعظم من أحد« -٤٢ ُ ّ ـ وفضيلة جسده على ضرسه ، ّ
 .»كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه ـ

 ).٢/٤٣٤(» صحيح ابن ماجه«

ّإن أشد « -٤٣ ٌّأهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي ّ  ُ وهؤالء  ـ وإمام جائر ـًَ
م لم ينتفع بعلمه ـ«: ً، وفيه أيضا»ِّاملصورون  .»ـ أو قتل أحد والديه، وعالِ

 ).١٦١٧(رقم ) ٤/١٢١(، )١١٥٩(رقم ) ٣/٢٩٩(» السلسلة الضعيفة«

: القيامة هلا عينان تبرصان وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقوليوم عنق من النار خيرج « -٤٤
ًبكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع اهللا إهلا أخر : إين وكلت بثالثة ّ ـ وبمن قتل نفسا َّ

 .»بغير نفس ـ
 .)٥١٢( رقم )٢/٢٦(» السلسلة الصحيحة« 

يؤتى باملوت كأنه كبش أملح حتى يوقف عىل السور «:  ريض اهللا عنهحديث أيب سعيد -٤٥
: فيقال. ُّفيرشئبون! يا أهل النار: ُّفيرشئبون، ويقال! يا أهل اجلنة: اجلنة والنار فيقالبني 

ـ فلوال أنّ اهللاَ قضى نعم، هذا املوت، فيضجع فيذبح، : هل تعرفون هذا؟ فيقولون
ألهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا، ولوال أنّ اهللا قضى ألهل النار 

 .» لماتوا ترحا ـالحياة فيها والبقاء
 ).١/٢٩٧(» ضعيف الرتمذي«، )٣/٧٤(» صحيح الرتمذي« 

َّيقتص للجامء من القرناء، « -٤٦ َ ُّ َ  .»ـ ويسأل العود لم خدش العود ـُ
 ).١( حاشية )٢٧٦ص (ُّمجال عزون:  حتقيقالبن دحية،» ِّاآليات البينات«



 
    

 
 

 


 
َكل مولود يولد عىل الفطر« -٤٧ ِّة، فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه ّ ُِّ ُِّ  .»ـ أو يسلمانه ـُ

 .هـ١٤/١٠/١٤١١يف درس جامع الراجحي بشربا . ّال تصح: قال الشيخ ابن جربين
ّسبعون ألفا من أمتي يدخلون اجلنة بغري حساب، هم الذين ال يكتوون « -٤٨ ـ وال يكوون ً
ِّ وال يسرتقون، وال يتطريون، وعىل رهبمـ  .»ّ يتوكلونَّ
 ).٣٢٣٩ (رقم) ٤٧٦ص(» ضعيف اجلامع«

ِّوال يكتوون وال يتطريون وعىل رهبم  ـ وال يرقون ـهم الذين ال يسرتقون «: ًوفيه أيضا -٤٩ َّ
 .»ّيتوكلون

ّ التوحيد دخل: باب) ١٠٨ص( »تيسري العزيز احلميد« »فتح املجيد« ، اجلنة بغري حساب وال عذابمن حق
، ٢٤٤(رقم » السلسلة الصحيحة«، يد دخل اجلنة بغري حساب وال عذابّمن حقق التوح: باب) ٩٤ص(

٤٧٣.( 

: فبعث إليناـ  يعني النجايشـ  فقال لنا جعفر«: حديث أيب موسى يف اهلجرة إىل احلبشة، وفيه -٥٠
ُال يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم : ـ فلما انتهينا إلى النجاشي قال: احلديث، وفيه... ٌ

 .»ال نسجد إال هللا ـ:  قالما منعك أن تسجد؟
 ).١٦٧ص(» صحيح السرية النبوية«

 .»والعني حق، وأصدق الطرية الفأل ـ ال شيء في البهائمـ « -٥١
 ).٦٢٩٥ (رقم) ٩٠٨ص(»  الصغريضعيف اجلامع«

 .» ولكن اهللا يذهِبه بالتوكّلـ ،ـ وما منا إال ِالطرية رشك« -٥٢
، )٣/٢٨٠(ِّالبن القيم » مفتاح دار السعادة «جاء يف الطرية،ما : بابكتاب السري، ) ١٦١-٤/١٦٠(» سنن الرتمذي«
حديث رقم » السلسلة الصحيحة«، )٤/٢٩٤(» فيض القدير«الطرية، : كتاب الطب، باب) ١٠/٢١٣(» فتح الباري«
)٤٣٠(. 

َال رقية إال من عني أو محة أو دم « -٥٣ ُ  .»ـ ال يرقأ ـُ
 ).٦٢٩١ (رقم) ٩٠٨ص(» ضعيف اجلامع«



 
    

 .»ـ والسيفـ َّ املرأة والدابة والفرس ال شؤم إال يف« -٥٤
 .ُما يذكر من شؤم الفرس: كتاب اجلهاد والسري، باب) ٦/٧٤(» فتح الباري« 

 .»إن صدق ـ وأبيهـ  أفلح« -٥٥
كتاب األيامن » فتح الباري«، )٣/١٤٣(» جمموع فتاوى سامحة الشيخ ابن باز«، )٢١ص(» خمترص صحيح مسلم«

 .والنذور، باب ال حتلفوا بآبائكم
 

 باب األسماء والصفات
 
 .»ـ وهو اآلن على ما عليه كان ـكان اهللا وال يشء معه « -٥٦

 ).٢/٢٧٣(البن تيمية » جمموع الفتاوى«، )٢٦١ص(» األرسار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة« 

أنا امللك أنا : ـ بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قربـ فينادهيم  اهللا العباد ُرشَحي« -٥٧
 .»الديان
 كتاب التوحيد، )١٣/٤٦٦(» فتح الباري«، نور الدين عرت: ، حتقيق)١١٧ص(للخطيب » ثحلة يف طلب احلديِّالر«
السلسلة «،  اآلية﴾... %Ÿωuρ ßìxÿΖs? èπyè≈xÿ¤±9$# ÿ…çνy‰ΨÏã �ωÎ) ôyϑÏ9 šχÏŒr& …çµs9 4 #̈Lym #sŒÎ) tíÌh“èù tã  óΟÎγÎ/θè=è ﴿: قول اهللا تعاىل: باب

 .)٣٢٥٠( رقم )٧/٧٥٨(» الصحيحة

٥٨-  ـ أنّ النبيقبح اهللا وجهك ووجه من أشبه :  رأى رجال يضرب رجال ويقول
 .»ّإن اهللا خلق آدم عىل صورته«:  فقالوجهكـ 

 .البن قتيبة» تأويل خمتلف احلديث«، )٦٤ص( للشيخ محود التوجيري »عقيدة أهل اإليامن«

 .»دم على صورة الرحمنـ ـ فإنّ اهللا خلق آُإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه « -٥٩
رقم ) ٣/٣١٦(» السلسلة الضعيفة«كتاب العتق، باب إذا رضب العبد فليجتنب الوجه، » فتح الباري«
)١١٧٦، ١١٧٥.( 

 .»ـ... ـ يأمر مناديا ينادي«: يف حديث النزول، وفيه -٦٠
فات وغريها من املسائل دود والتعقيبات عىل ما وقع لإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم من التأويل يف الصُّالر«

 .)١٦٧ص (للرشيد» رشح الواسطية«مشهور آل سلامن، : تصنيف) ٩٢-٩١ص(» َّاملهامت

ُوعزتك يا رب ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم: ّإن الشيطان قال« -٦١ ّ ّ !
 .احلديث»  ...ـ وارتفاع مكاني ـّوعزيت وجاليل : ّفقال الرب تبارك وتعاىل

) ١٣٣ص(للسفاريني » ّنتائج األفكار يف رشح حديث سيد االستغفار«حاشية، ) ٥/٧٦(للبغوي » رشح السنّة«



 
    

 ).١٠٤حديث رقم /١(» السلسلة الصحيحة«، )٥(حاشية 

ُلقد حكمت فيهم بحكم اهللا« -٦٢  .»ـ من فوق سبعة أرقعة ـ َ
 ).١/٣١٥(ّ العز البن أيب» رشح الطحاوية«، )١(حاشية ) ١٠٣ص(البن كثري » الفصول يف سرية الرسول«

ّفيستغفر ملن استغفر إال البغي بفرجها والعشار ـ يدنو من خلقه ـّإن اهللا « -٦٣ ّ«. 
 ).١٩٦٣ (رقم) ٤/٤٣٣(» السلسلة الضعيفة«

ّليس من قلب إال وهو بني أصبعني من أصابع الرمحن؛ إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن « -٦٤
!©$oΨ−/u‘ Ÿω ùøÌ“è? $oΨt/θè=è% y‰÷èt/ øŒÎ) $oΨoK÷ƒy‰yδ ó=yδuρ $uΖs9 ÏΒ y7Ρà$ ﴿: ـ أما تسمعين قولهيزيغه أزاغه، 

ºπyϑômu‘ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& Ü>$̈δuθø9$# ﴾ـ؟ «. 
: عمرانآل [ اآلية ﴾... uθèδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ﴿: عند قوله تعاىل» تفسري ابن كثري«
٧.[ 
أهنا : ًوفيه أيضا. »أين اهللا؟«: ُّ التي سأهلا النبي  يف خرب اجلارية)١(»فأعتقها«زيادة  -٦٥
 .»فأشارت إلى السماء«: وفيه. »أعجمية«
 ).٥٢ص(لسليم اهلاليل  » ؟أين اهللا«رسالة ، )١/٢١٥(البن أيب عاصم » السنّةكتاب «، )٨١ص(» ّخمترص العلو«

 باب الشفاعة
 .» يف خرب الرضيررجل مع عثمان بن حنيفـ ـ قصة ال« -٦٦

 ).٨٢ص(لأللباين » ُّالتوسل« 
ّوشفع نبيي يف رد برصي ... «: حديث الرضير -٦٧ ِّ .»ـ وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك ـِّ

 .»قاعدة جليلة«، )١/٢٧٥(» فتاوى شيخ اإلسالم«، )٨٠ص(» ُّالتوسل« 
ّيئا، يا صفية عمة رسول اهللا يا عباس بن عبداملطلب، ال أغني عنك من اهللا ش... « -٦٨ َ ً

-   - ال أغني عنك من اهللا شيئا، يا فاطمة بنت حممد سليني من مايل ما شئت ِ ِّ َ ًَ
ًال أغني عنك من اهللا شيئا ـ إال أن تقولواِ  .»ال إله إال اهللا ـ:  

ّاالنتصار حلزب اهللا املوحدين والرد عىل املجادل عن املرشكني«  .للشيخ ابن جربين»  التوحيدمن فوائد رشح كتاب«، »ِّ

ـ فيخرج من النار بقيت شفاعتي : فيقول اهللا«: ، وفيه  عليهم السالمحديث شفاعة األنبياء -٦٩
 .﴾ νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ îοu�ÅÑ$̄Ρ× ﴿ :كتاب التوحيد، باب) ١٣/٤٣٨(» الفتح«  .»من لم يعمل خيرا ـ

                                                
َهذه اللفظة يف آخر احلديث تعزى إىل   )١(  .، ومل أجدها حسب بحثي عند مسلم»مسلم«ُ



 
    

 كتاب العلم
 باب فضل العلم

 
 .»ٌاوله قوم من أبناء فارسًمعلقا بالثريا لتن ـ العلم ـلو كان « -٧٠

 .)٢٠٥٤( رقم )٥/٧٣(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ِّمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين « -٧١ ِّ ُ  .»ـ ويلهمه رشده ـً
» احللية«، )٢١٢٩( رقم )٥/١٤٩(» سلسلة األحاديث الضعيفة«، )٥٨٨٩ (رقم) ٨٤٩ص(» ضعيف اجلامع الصغري«

 ).٩١٠٤(رقم ) ٢/٥٦٦(» اجلامع«سيوطي يف َّ، حسنه ال)٤/١٠٧ (أليب نعيم

ِّمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، « -٧٢ ِّ ُ ًُ  .»ـ ومن لم يفقِّهه لم يبلْ بهـ ِ
من يرد اهللا به :  كتاب العلم، باب)١/١٩٨(» فتح الباري«، )٧٣٨١ (٢٨رقم ) ١٣/٣٧١(» مسند أيب يعىل املوصيل«

ِّخريا يفقهه يف الدين ً. 

 .»ـ وكلّ صاحب علم غرثانـ  جيمع علم الناس إىل علمه، أعلم الناس من« -٧٣
 ).٩٦٤ (رقم) ١٣٧ص(» ضعيف اجلامع« 

 .»ـ ومسلمة ـّطلب العلم فريضة عىل كل مسلم « -٧٤
 ).٨٦(رقم » مشكلة الفقر«، )١٩ص(ملحمد رشيد رضا » حقوق النساء يف اإلسالم«، »املقاصد احلسنة« 

 .»ّلب العلم فريضة عىل كل مسلمّفإن ط، ـ اطلبوا العلم ولو بالصينـ « -٧٥
 ).٤١٦(رقم ) ١/٦٠٠(» السلسلة الضعيفة« 

ًإن من البيان سحرا « -٧٦ ْ ِ  .»ـ وإنّ من القول عياالًـ  ِّوإن من الشعر حكام ـ وإن من العلم جهالًـ ّ
 ).١٩٩١(رقم »  الصغريضعيف اجلامع« 

ًأجلم يوم القيامة جلاما من نار ـ عن أهله ـًمن كتم علام « -٧٧ َ ِ ُ«. 
 ).٥٨١٣(رقم »  الصغريضعيف اجلامع« 

 .»ـ وخير العبادة الفقه ـِخري دينكم أيرسه، « -٧٨
 ).٢٩٠٩ (رقم) ٤٢٧ص(»  الصغريضعيف اجلامع« 

ّخريكم من تعلم القرآن وعلمه، « -٧٩ ـ وفضل القرآن على سائر الكالم كفضل اهللا ّ
 .»تعالى على خلقه، وذلك أنه منه ـ

 ).١١٧٣(رقم » السلسلة الصحيحة«ضل القرآن عىل سائر الكالم، كتاب فضائل القرآن، باب ف» الفتح«
 



 
    

 باب التمسك بالسنة
 

َمن يطع اهللاَ ورسوله فقد رشد، ... « -٨٠ َفإنه ال يرض إال نفسه ـ ومن يعصهما ـُ ّ ُّ ُ«. 
-١٥ص( للشيخ األلباين» خطبة احلاجة«، )٣/٥٥(ِّلإلمام ابن القيم » هتذيب سنن أيب داود«، )٣٣٥ص(» متام املنّة«
١٦.( 

َّإن أمتي « -٨١ : ـ فإذا رأيتم االختالف فعليكم بالسواد األعظمال جتتمع عىل ضاللة، ّ
 .»الحق وأهلهـ 

 ).١٨١٥ (رقم) ٢٦١ص(»  الصغريضعيف اجلامع«، )٨٤(رقم ) ٤١-١/٣٩(» كتاب السنة« 
ًمن كذب عيل متعمدا « -٨٢ ِّ َفليتبوأ مقعده من النار ـ ليضلّ الناس به ـَّ َّ«. 
، )٥/٤٦، ٣/٦٦(» السلسلة الضعيفة«،  إثم من كذب عىل النبي:  كتاب العلم، باب)١/٢٤١(» باريفتح ال«
البحر «، )٩٧-١/٩٦(» املوضوعات«، )٨٤ص(للصنعاين » توضيح األفكار«، )١/٣٠٧(للسخاوي » فتح املغيث«

املدخل إىل «، )٥/٢٢٠(للدارقطني » العلل«، )١/١٧٤(للطحاوي » مشكل اآلثار«، )٥/٢٦٣(للهيثمي » الزخار
 ).١٠١ص(للحاكم » الصحيح

َفليتبوأ مقعده من النار  ـ متعمداـ  َّومن كذب عيل ـ اتقوا الحديث عني إال ما علمتمـ « -٨٣ َّ
 .»ـ ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ـ

 ).٤٢ص(اري ملال عيل الق» األرسار املرفوعة«، )١٧٨٣ (رقم) ٤/٢٦٥(» السلسلة الضعيفة« 

 .»ـ ومن شذ شذّ في النار ـ«زيادة  -٨٤
البن » السنة«، )٢/٢٣٢(» صحيح الرتمذي«، )٢٤٦ص(» ضعيف الرتمذي«، )١/٦١(» مشكاة املصابيح«

 ).١٨٤٨(رقم ) ١/٣٧٨(» صحيح اجلامع«، أيب عاصم

ـ اثنان خير من واحد، وثالث خير من اثنين، وأربعة خير من ثالثة ـ« -٨٥
 .»َّلن جيمع أمتي عىل ضاللة  عزوجل اهللاّفعليكم باجلامعة فإن

 ).١٧٩٧(رقم ) ٤/٢٧٩(» السلسلة الضعيفة« 

ً موعظة وعظنا رسول اهللا «: قالريض اهللا عنه عن أيب نجيح العرباض بن سارية  -٨٦
ِّيا رسول اهللا، كأهنا موعظة مودع : وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا ُ

ٌلطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من أوصيكم بتقوى اهللا، والسمع وا«: قال. فأوصنا َّ
ُّيعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا  ِّ َّ ُ ُّ ّ ً ً

ٍعليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة،  ّ ّ ـ فإنما المؤمن َ



 
    

 .»كالجمل األنف حيثما قيد انقاد ـ
مِجامع العلوم واحل« َ  ).١/٧٥(ّلاللكائي » رشح أصول اعتقاد أهل السنّة«، )٢٨(حديث رقم ) ٣١٠-٣٠٩ص(» ك

ّتركتكم عىل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك، « -٨٧ ُ َُ ِ ـ فإنما المؤمن ُ
 .السعيدية. ط) ٢/٢٦٨(» َجامع العلوم واحلكم«   .»كالجمل األنف ـ

ّيلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالكالبيضاء ل ـ المحجةـ ُتركتكم عىل « -٨٨ ُ ِ ُ...«. 
 ).٤/١٢٦(» املسند« 

ّوعدين ريب تعاىل أن يدخل اجلنة من أمتي سبعون ألفا، فاستزدته فزادين مـع كـل ألـف « -٨٩ ُ ً ّ ِّ
 ).١٩٧٦ رقم) ٤/٤٤٤(» السلسلة الضعيفة«  .»ـ وما أرى بقي من أمتي شيء ـًسبعني ألفا، 

 .»ومن رغب عن سنتي فليس مني، ني ــ من أخذ بسنتي فهو م« -٩٠
 ).٥٣٦٤ (رقم) ٧٧٤ص(»  الصغريضعيف اجلامع« 

ُبل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا « -٩١ ً ً ً  َّ َُ ُ
ٍمؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام،  ِّ ـ فإن من َ

لصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل ورائكم أيام صبر ا
 ).١٠٢٥ (رقم) ٣/٩٤(» السلسلة الضعيفة«  .»أجر خمسين رجالً يعملون مثل عمله ـ

ًإن أمامكم أياما الصابر فيها عىل دينه كالقابض عىل اجلمر، للعامل فيها أجر مخسني رجال « -٩٢ ُ ُ ُ ً َ ّ
 .»ـ بل منكم ـ :يا رسول اهللا، منهم؟ قال: قيل. يعمل مثل عمله

öΝ ﴿: عند قوله تعاىل» تفسري القرطبي« çGΖä. u�ö� yz >π̈Β é& ôMy_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 ﴾ ]اآلية رقم :  وانظر.]١١٠: آل عمران
 . من سورة املائدة١٠٥

 باب التحذير من البدع
 

ًتفرقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقة، والنصارى عىل اثنتني وسبعني فرقة، وأنتم عىل « -٩٣ ً َّ
 .»من يتشيع أو الشيعة ــ وإنّ من أضلها وأخبثها ث وسبعني، ثال

 ).٩٩٥(رقم ) ٢/٤٨١(» كتاب السنّة« 

ًوتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة، ... « -٩٤  .»ـ كلها في النار إال واحدة ـَّ
öθs9uρ öΝ ﴿: عند تفسري قوله تعاىل» تفسري الشوكاين«، )٢٠٣حديث /١(» السلسلة الصحيحة« åκ̈Ξr& (#θãΒ$s%r& sπ1u‘öθ−G9$#

Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ﴾] وعند تفسري قوله تعاىل]٦٦ :املائدة ، :﴿ $£ϑn=sù (#öθtG tã tã $̈Β (#θåκçΞ çµ÷Ζtã ﴾] ال «، كتاب ]١٦٦: األعراف
 ).١/١٨٦(البن الوزير » العواصم من القواصم«، »َّذرائع هلدم آثار النبوة



 
    


 كتاب الطهارة

 باب المياه
 
ُفإنه الطهور ماؤه احلل ميتته لبحر وتوضؤوا به ــ اغتسلوا من ا« -٩٥ ّ«. 

 ).١٠٧٥(» ضعيف اجلامع« 

ُطهور ال ينجسه يشء، املاء « -٩٦ ُ ٌِّ لونه أو طعمه بنجاسة ريحه أو إن تغير ـ إال َ
 .»تحدث فيه ـ

-١/١١٠(للنووي » املجموع«، )١/٣٢٥(له » معرفة السنن واآلثار«، )١/٢٦٠(للبيهقي » السنن الكربى«
خالصة الكالم «، )١/٥(» َّالروضة الندية«، )١/٢١(» سبل السالم«، )١/١٥(» التلخيص احلبري«، )١١١

 ).١/١٧(» يف ختريج أحاديث بلوغ املرام

ّإذا كان املاء قلتني « -٩٧ ُ ِّمل ينجسه يشء ـ أو ثالث ـ من قالل هجر ـُ ُ«. 
حتفة «، )١٩-١/١٨(» حلبريالتلخيص ا«، )٧٩-٦/٧٨(» لسان امليزان«، )٦/٢٣٨٥(البن عدي » الكامل«

البول يف :  كتاب الوضوء، باب)١/٤١٤(» فتح الباري«، )١/٤٣(» نيل األوطار«، )١/٢١٨(» األحوذي
 ).١/٢١(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام«، )٢٣(رقم ) ١/٦٠(» إرواء الغليل«، املاء الدائم

 .»مل حيمل اخلبث ـ أربعين قلة ـُإذا بلغ املاء « -٩٨
 ).١٦٢٢(رقم ) ٤/١٢٥(» السلسلة الضعيفة« 

 .»ًثم ليغسله سبعا ـ فليرقه ـإذا رشب الكلب يف إناء أحدكم « -٩٩
» التلخيص احلبري«كتاب الوضوء، باب املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان، ) ٢/٣٦٥(» فتح الباري«
التخريج «، )١/٢٩(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام«، )١٨/٢٧٣(» التمهيد«، )١/٢٣(

 ).١/٨٥(» ر يف احلديثَّ احلثيث ألحاديث كتاب املحرَّاملحرب

 .»ـ وليغسله ثالث مرات ـ إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليهرقه« -١٠٠
للبيهقي » معرفة السنن«، )١/٤٦(» نيل األوطار«، )١٠٣٧ (رقم) ٣/١٢٧(» السلسلة الضعيفة«
 ).٣٠٦-١/٣٠١(» حتفة األحوذي«، )٣١٢-١/٣١٠(

ّيغسل اإلناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أوالهن أو أخراهن بالرتاب « -١٠١ ـ وإذا ّ
 .»ولغت فيه الهرة غسل مرة ـ

التعليق املغني «، )٦٨-١/٦٧(» سنن الدارقطني«باب ما جاء يف سؤر الكلب، ) ١/١٥١(» سنن الرتمذي«
-١٠/٣١٥(» معرفة السنن«، )٢٤٨-١/٢٤٧(للبيهقي » السنن الكربى«، )٦٨-١/٦٧(» عىل الدارقطني



 
    

 ).١/٢٧١(» الدراية«، )٢/٧٤(» رشح السنّة«، )٣٠٧-١/٣٠٦(» حتفة األحوذي«، )٣١٦

 .»ـ السابعة بالتراب ـ ًإذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا« -١٠٢
الوضوء الذي يغسل :  كتاب الوضوء، باب)١/٢٧٦(فتح الباري «، )١٦٨(رقم ) ١/١٨٩(» إرواء الغليل«

 .عر اإلنسانبه ش

حتى  اعندما خرج يف ركب فيهم عمرو بن العاص  احديث عمر بن اخلطاب  -١٠٣
ِّيا صاحب احلوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن : ًوردوا حوضا، فقال عمرو َ ُ

ِّال ختربنا فإنا نرد عىل السباع وترد علينا : اخلطاب ُ :  يقول لهاجـ وإني سمعت رسول اهللا ِ
 .»لنا ما بقي طهور وشراب ـما أخذت في بطونها و

، )١/١٥٠(للبيهقي » السنن الكربى«، )١/١٧٤(للنووي » املجموع«، )١٤٣-١/١٤٢(» رشح الزركيش«
 ).٤٩-٤٨ص(» متام املنّة«، )٨/١٤(» جامع األصول«

دعوه وهريقوا «: جُّحديث األعرايب الذي بال يف املسجد فتناوله الناس، فقال النبي  -١٠٤
ِّ أو ذنوبا من ماء، فإنام بعثتم ميرسين ومل تبعثوا معرسين، ًعىل بوله سجال من ماء ُ ُِّ ُ ـ خذوا ً

 .»ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً ـ
» جامع األصول«، )٢/٨١(» رشح السنّة«، )١/٣٧(» التلخيص احلبري«، )١/٢١٢(» نصب الراية«
 ).١/١٣٢(» قطنيسنن الدار«، )٤٦٣-١/٤٦٢(» حتفة األحوذي«، )٧/٨٦(

 
 باب اآلنية

 
ـ أو إناء فيه شيء من  يرشب يف آنية الفضة والذهب ـ يأكل أو ـّإن الذي « -١٠٥

 .»ّإنام جيرجر يف بطنه نار جهنم ذلك ـ
ٍوليس يف حديث أحد «: جاءت يف مسلم، قال عنها اإلمام مسلم بعد سياق الروايات»  ـيأكلـ «رواية 

 .»يث ابن مسهرِمنهم ذكر األكل والذهب إال يف حد
»  عىل خمترص اخلرقيرشح الزركيش«، )١/٥٤(» التلخيص احلبري«، )٣٣ (رقم )١/٦٩(» إرواء الغليل«
 املغني التعليق«، )٤/٤٠٦(» ميزان االعتدال«، )١٣١ص(للحاكم » معرفة علوم احلديث«، )١٤٣-١/١٤٢(

 ).٦٠٨-٤/٦٠٧(» بيان الوهم واإلهيام«، )٤١-١/٤٠(» عىل سنن الدارقطني

 .»القرض واملاء ما يطهره ـ الشث ـأليس يف « -١٠٦
 ).١/٤٨(» التلخيص احلبري«



 
    

 باب إزالة النجاسة
 

َ رسول اهللا ـ سألت ـ«: أهنا قالت  ريض اهللا عنهاعن أسامء بنت أيب بكر الصديق -١٠٧
 .»...َأرأيت إحدانا إذا أصاب ثوهبا الدم من احليضة كيف تصنع فيه؟ : ـ فقلت ـ

. املرأة السائلة، وجعل بعضهم الراوية هي السائلة فخالف رواية اجلامعةّمجيع الرواة اتفقوا عىل إهبام
 ).٢٩٩(حديث » السلسلة الصحيحة«
 
ِ تقبل وتدبر يف املسجد يف ـ تبول و ـكانت الكالب «:  ريض اهللا عنه حديث ابن عمر -١٠٨ ُ

ً فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلكزمان رسول اهللا  ّ«. 
إغاثة «، املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان: ء، باب كتاب الوضو)١٧٤(رقم ) ١/٣٣٤(» فتح الباري«

» عون املعبود«، )١/٢٤٣(للرتكامين » ّاجلوهر النقي«، )١/٣٩٢(» حتفة األحوذي«، )١/١٤٩(» اللهفان
)٢/٣١.( 

أهنا أتت بابن هلا صغري مل يأكل الطعام إىل :  ريض اهللا عنهاّأم قيس بنت حمصنحديث  -١٠٩
 .ـ ولم يغسله ـليه ، فبال عىل ثوبه فدعا بام فنضحه ع رسول اهللا 

 .)١/٥٩ ( نضح بول الغالم إذا مل يطعم:باب» نيل األوطار« 
 

 باب الوضوء
 

ِّلوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك « -١١٠ ّ  .»ّعند كل صالة ـ والطيب ـّ
 ).٤٨٥٣ (رقم) ٧٠٠ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»ـ والسواك شطر الوضوء ـالوضوء شطر اإليامن « -١١١
 ).٦١٥٨ (رقم) ٨٨٩ص(» لصغريضعيف اجلامع ا« 

ّلوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل  ـ استاكوا وال تأتوني قلحا ـ« -١١٢ ّ
 .»صالة

 ).١٧٤٨ (رقم) ٤/٢٣٤(» السلسلة الضعيفة« 

 .»ـ مجالة للبصر ـّللفم مرضاة للرب السواك مطهرة « -١١٣
 ).٦٦ (حديث رقم) ١/١٠٥(» إرواء الغليل«، )٦١-٦٠ص(» التلخيص احلبري« 



 
    

 .» يشوص فاه بالسواكـ ليتهجد ـكان إذا قام « -١١٤
 .احلث عىل السواك وذكر ما يتأكد عنده:  باب)١/١٢٧(» نيل األوطار« 

ّاغسلوا ثيابكم، وخذوا من شعوركم، واستاكوا وتزينوا وتنظفوا « -١١٥ ـ فإن بني َّ
 .»إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم ـ

 ).١٣٥ص(لسهيل حسن عبدالغفار » ُّن التشبه بالكفارالسنن واآلثار يف النهي ع« 

ُّأيت النبي  -١١٦ ُ بوضوء فغسل كفيه ثالثا، ثم غسل وجهه ثالثا، ثم غسل ذراعيه ثالثا ً ً ً ـ َ
 ... ومسح برأسهثم مضمض واستنشق ثالثًا ـ

 ).١/٢١٢(» عون املعبود« 

 .»ـ ثالثًا ـ مسح برأسه َّثم«: يف صفة الوضوء، وفيه  ريض اهللا عنهحديث عثامن -١١٧
ًالوضوء ثالثا ثالثا: كتاب الوضوء، باب) ١/٣١٣(» فتح الباري« مسح : كتاب الوضوء، باب) ١/٣٥٧(و، ً

السنن «، )١/٣٩٧(البن املنذر » األوسط«، )١/٢٦(» سنن أيب داود«مع احلاشية يف املوضعني، ّالرأس مرة، 
، )١/١٩٣(سالم ابن تيمية لشيخ اإل» رشح العمدة«، )١/١٩٣(» زاد املعاد«، )١/٦٢(للبيهقي » الكربى
، )٤/٥١(ًله أيضا » العلل«، )٩٠-١/٨٩(» سنن الدارقطني«، )١/٣٧٩(البن عبداهلادي » تنقيح التحقيق«
 ).١/٥١(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام«

َ استيقظ أحدكم من نومه فال يدخل يده يف اإلناء حتى يغسلها إذا« -١١٨ ُِ ُ
 .»ـ ويسمي قبل أن يدخلها ـ

 ).١/١٦٠(» نيل األوطار«، )٢٠٢٥(حديث رقم ) ١/٢٧٨(» ذخرية احلفاظ« 
ًإذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالثا، فإنه ال « -١١٩ ُ

 .»ـ فليرقه ـ«: وفيه. »ـ منه ـيدري باتت يده 
 ).١/١٦٣(» رنيل األوطا«ً االستجامر وترا، :بابكتاب الوضوء، ) ١/٢٦٣(» فتح الباري« 

 .»واألذنان من الرأس ـ المضمضة واالستنشاق سنة ـ« -١٢٠
 ).٥٩٣٨(رقم ) ٨٥٦ص(» ضعيف اجلامع الصغري«، )١/٤٧(» الدراية يف ختريج اهلداية« 

ً توضأ ثالثا ثالثا ثم قالأنه  -١٢١ ً فقد  ـ أو نقص ـهكذا الوضوء، فمن زاد عىل هذا «: ّ
 .»...أساء وظلم

صحيح «، )١/١٥٧(» عون املعبود«، )٢٠٦ص ()٢، ١(حاشية : وانظر) ٢٠٦-١/٢٠٥(» رشح الزركيش«
رقم) ٨٧٧ص(» ضعيف اجلامع الصغري«، )١/١٣(» ضعيف سنن أيب داود«، )١/٢٨(» سنن أيب داود

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«، )٦٠٨٨( َّ «)١/١٠٩.( 



 
    

َّأنتم الغر املحجلون يوم القيامة من إسبا« -١٢٢ ـ فمن استطاع منكم غ الوضوء، ّ
ل غُرته وتحجيله ـ  .»فليطِ

ّفضل الوضوء والغر :  كتاب الوضوء، باب)١/٢٣٦(» فتح الباري«، )١/٢٧٩(» جمموع الفتاوى«
» السلسلة الضعيفة«، )٩٤(» اإلرواء«، )٢/١٤(» ضعيف اجلامع الصغري«، ّاملحجلون من آثار الوضوء

 ).١٠٣٠ (رقم) ٣/١٠٤(

ّإن أمت« -١٢٣ َّي يأتون يوم القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوء، ّ ـ فمن استطاع منكم ُ 
 .»أن يطيل غُرته فليفعل ـ

تنبيه الكرام عىل «، )١٠٣٠ (رقم) ٣/١٠٤(» السلسلة الضعيفة«، )٢٥٢(حديث رقم » السلسلة الصحيحة«
، )١/١٢١(» َّحرر يف احلديثَّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب امل«، )١١ص(» أحاديث بلوغ املرام

 ).٢/٥٤٢(البن عيسى » رشح النونية«، )٧٤ص(» صحيح الرتغيب«

 .»بام بدأ اهللا به ـ أبدأ ـ«و» بام بدأ اهللا به ـ وا ـابدأ « -١٢٤
ّحجة النبي «، )١١٢٠( رقم )٤/٣١٨(» اإلرواء«، )٨٨ص(» متام املنّة« ّ  « التخريج «، )٥٩ص(لأللباين

 ).١/١٢٦(» َّكتاب املحرر يف احلديثَّاملحرب احلثيث ألحاديث 

ِّملن مل يسم اهللا عليه ـ كامل ـال وضوء « -١٢٥ ُ«. 
 .»التلخيص«و» نصب الراية«ورد احلديث بدون الزيادة من طرق كثرية كام يف  

وينظر  .هذه الرواية غريبة: ّونقل الشيخ األلباين عن ابن امللقن قوله. )٢٠٦٠( رقم )٥/٨١(» سلسلة الضعيفةال«
 .»كشف املخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء«كتاب احلويني : دةللفائ

َّأن النبي  -١٢٦ ّ توضأ مرة مرة ّ ًَّ  .ـ ونضح ـّ
َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث املحرر يف احلديث«  َّ «)١/١٢٩.( 

َأتى عثامن املقاعد فدعا بوضوء فمضمض واستنشق، ثم «: حديث برس بن سعيد قال -١٢٧
ًغسل وجهه ثالثا و ًيديه ثالثا ثالثا، ورجليه ثالثا ثالثا، َ ً ً :  ثم قالـ ثم مسح برأسه ـً

َرأيت رسول اهللا  ُهكذا يتوضأ ّ...«. 
 ).١/٨٥(» سنن الدارقطني«

ً بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثالثا، ثم ُأيت رسول اهللا «: حديث املقدام بن معد يكرب -١٢٨ ّ ّ َ
ًغسل وجهه ثالثا، ثم غسل ذراعيه ثالثا،   ومسح برأسه واستنشق ثالثًاـ ـ ثم مضمض ً
 .»ًوأذنيه ظاهرمها وباطنهام، وغسل رجله ثالثا

-١/١٣٠(رسالة ماجستري لعبداهللا الكنهل » الرتتيب يف العبادات يف الفقه اإلسالمي«، )١/٢١٢(» عون املعبود«



 
    

١٣٣.( 

َال يقبل اهللاُ صالة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه « -١٢٩ َ ـ ـ ثميديه  ـ ثمـ َ
َيمسح رأسه   ).١/٥٩(» التلخيص احلبري«   .»يغسل رجليه ـ ثم ـُ

 .»ّإال به َهذا وضوء ال يقبل اهللاُ الصالة «:  ثم قال على الوالء ــ ُّ النبيّتوضأ -١٣٠
 ).٢٦١(حديث رقم » السلسلة الصحيحة« 

ّفرش عىل رجله اليمنى وفيها «: يف صفة الوضوء، وفيه  ريض اهللا عنهّحديث عيل -١٣١
 .»ـ ويد تحت النعل ـبيديه يد فوق القدم النعل، ثم مسحها 

 ).١٧٩، ١/١٧٥(» نيل األوطار« 

َأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد : ّمن توضأ فأحسن الوضوء ثم قال« -١٣٢
ُأن حممدا عبده ورسوله،  ً ـ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ـّ
ِفتحت له أبواب اجلنة الثامنية ي  .»ِّدخل من أهيا شاءُ

 .حاشية) ١/٨٣(بتحقيق الشيخ أمحد شاكر » سنن الرتمذي« 

أشهد أن ال إله إال : فقال ـ ثم رفع بصره إلى السماء ـّمن توضأ فأحسن الوضوء « -١٣٣
ُاهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ً ّ...«. 

» التلخيص احلبري«، )١/١٢٧(للمنذري » رص أيب داودخمت«، )٣١(حديث ) ١٨ص(البن السني » عمل اليوم والليلة«
 .)١/١٧٨(» الرشح املمتع«، )٩٦( رقم )١/١٣٥(» إرواء الغليل«، )١٢١ص(

 

 باب المسح على الخفين
 

ـ ّ توضأ ومسح عىل ّأن رسول اهللا «: حديث املغرية بن شعبة ريض اهللا تعاىل عنه -١٣٤
 .» والنعلنيالجوربين ـ

حاشية ابن القيم عىل «، )١/٣٩٨(» رشح الزركيش عىل اخلرقي« ،)١٥٦-١٥٤ص (لإلمام مسلم» التمييز«
 ).١/١٢٢(» سنن أيب داود

ـ ولو استزدناه ّاملسح عىل اخلفني للمسافر ثالثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، « -١٣٥
 ).١/٢١٧(» النيل«، )١/٧٧(» الدراية«   .»لزادنا ـ

َّرأيت النبي « -١٣٦ ُ فيه وخـ عمامته ـ يمسح عىل«. 
 ).١/١٩٤(» النيل«ّكتاب الوضوء، باب املسح عىل اخلفني، » فتح الباري« 



 
    

َأن رسول اهللا «: حديث ابن عباس -١٣٧ ّ  ،توضأ مرة مرة ّ ًَّ  .»ـ ومسح على نعليهـ ّ
 ).١/٩٧(» حاشية ابن القاسم عىل السنن« 
 

 باب نواقض الوضوء
 

َاهللا، إين امرأة أستحاض فال يا رسول :  فقالتِّجاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي  -١٣٨ ٌُ
ِال، إنام ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت «: ُأطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهللا  ِ َِ ٌ

ِّحيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم ثم صيل،  ِ ِْ ـ ثم توضئي لكل ُ
 .»صالة حتى يجيء ذلك الوقت ـ

حتفة «، )١/٣٢٣(» النيل«، وكتاب احليض، باب االستحاضة، كتاب الوضوء، باب غسل الدم» فتح الباري«
َّالتخريج املحرب «، ) وما بعدها١/٨٨(» أحاديث بلوغ املرامخالصة الكالم يف ختريج «، )١/٣٩٢(» األحوذي

 ).١/١٤١(» َّاحلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث

َّمن مس ذكره فال يصل حتى يتوضأ، وأيام امرأة مست « -١٣٩ ُّ ُّ ّ َ  .»فلتتوضأ ـ فرجها ـَّ
 ).١/١٠١(» حاشية الشيخ ابن باز عىل البلوغ« 

 .»ـ وألبانها ـّتوضؤوا من حلوم اإلبل « -١٤٠
 .لأللباين» ضعيف ابن ماجه«، )١/١٩١(البن قدامة » املغني« 
 

 باب آداب قضاء الحاجة
 

 .»بسم اهللا ـ: ـ فإذا دخل أحدكم فليقُلهذه احلشوش حمترضة، « -١٤١
 ).٦٠٨٥ (رقم) ٨٧٧ص(» غريضعيف اجلامع الص« 

َّاللهم إين أعوذ بك من اخلبث  ـ بسم اهللا ـ«: ُكان إذا أراد أن يدخل اخلالء قال -١٤٢
 .»واخلبائث

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحر«، )٥٦ص(»  يف التعليق عىل فقه السنّةمتام املنّة«  » ر يف احلديثَّ
)١/١٧٤.( 

 .»ـ ربنا وإليك المصير ـغفرانك «: غائط قال إذا خرج من الكان رسول اهللا  -١٤٣
 ).١/٩٧(للبيهقي » السنن الكربى« 

 يدخل اخلالء فأمحل أنا كان رسول اهللا «: قال  ريض اهللا عنهحديث أنس بن مالك -١٤٤



 
    

ًوغالم نحوي إداوة من ماء وعنزة  ً  .»ـ فيستنجي بالماء ـٌ
 ).١/١١٩(» نيل األوطار«، االستنجاء باملاء: كتاب الوضوء، باب )١/٣٠٢(» الفتح« 

ِإنا كنا نتبع «: قول أهل قباء -١٤٥  .» املاءـ الحجارة ـُ
» اإلرواء«، )١/٩٦(» الدراية«، )١/١١٢(البن حجر » التلخيص احلبري«، )٢/١٠٠(للنووي » املجموع«
» بلوغ املرام«، )١٠٣١(حديث رقم ) ٣/١١٤(» السلسلة الضعيفة«، )٦٥ص(» متام املنة«، )٣٤٩، ١/٨٢(
)٢/١١٨.( 

 .»ـ أو جلد ـٌ يستطيب أحد بعظم أو روث أنهنى « -١٤٦
» نصب الراية«، )١/٩٧(» الدراية«، )١/٥٦(» سنن الدارقطني«، )١/١٠٩(» التلخيص احلبري«
)١/٢٨٨.( 

 
 باب الغسل وحكم الجنب

 
 ).١/١١٢(» ضعيف الرتمذي«   .»ـ في االحتالم ـإنام املاء من املاء « -١٤٧

ـ فإذا اجتمعا فعال مني أصفر، ماء الرجل أبيض، وماء املرأة «: حديث ثوبان -١٤٨
الرجل مني المرأة ذكر بإذن اهللا، وإن عال مني المرأة مني الرجل أنثى 

 .عيل حسن: بتحقيق) ٢/١٩٠(» مفتاح دار السعادة«    .»بإذن اهللا ـ

 .»ـ فإذا أنا قد طهرت ـَأما أنا فأحثي عىل رأيس ثالث حثيات ثم أفيض ... « -١٤٩
 ).١/٥٩(» التلخيص احلبري« 

ثم أفاض عىل سائر جسده «: ويف آخره...  من اجلنابةيف صفة غسله  -١٥٠
 .» ...ـ ثم غسل رجليه ـ

كتاب الغسل، ) ١/٤٣٠(» فتح الباري«، )٦٩ص(أليب الفضل الشهيد » علل األحاديث يف صحيح مسلم«
 .الوضوء قبل الغسل: باب

: جلنابة، وفيه من اّميمونة ريض اهللا تعاىل عنها يف وصف غسل النبي حديث  -١٥١
ًفناولته خرقة فقال بيده هكذا «  .»ـ ولم يردها ـُ

 .من أفرغ بيمينه عىل شامله يف الغسل:  كتاب الغسل، باب)١/٣٧٦(» الفتح« 

ُ ينام وهو جنب كان رسول اهللا « -١٥٢  .»ـ وال يمس ماء ـُ
يف ختريج أحاديث خالصة الكالم «باب ما جاء يف اجلنب ينام قبل أن يغتسل، ) ١/٢٠٢(» سنن الرتمذي«



 
    

 ).١/١٤٥(» بلوغ املرام

ُكنت أغتسل أنا ورسول اهللا «:   ريض اهللا عنهاحديث عائشة -١٥٣ ُ من إناء واحد ختتلف 
 .» من اجلنابةـ وتلتقي ـأيدينا فيه 

هل يدخل اجلنب يده يف اإلناء قبل أن يغسلها إذا مل يكن : كتاب الغسل، باب) ١/٤٤٤(» فتح الباري«
 .)١/١٤٩(» صة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرامخال«عىل يده قذر غري اجلنابة، 

 
 باب التيمم

 
 بيده ُّفرضب النبي : فقال عامر«: وفيه...  ريض اهللا عنهامَّحديث عامر بن يارس -١٥٤

 .»ـ إلى المرفقين ـ إلى اآلباط ـ إلى نصف الذراع ـّاألرض فمسح وجهه وكفيه 
 ).١/٣٥(» ضعيف أيب داود«، التيمم للوجه والكفني:  كتاب التيمم، باب)١/٥٣٠(» فتح الباري«

 .»للكفني ـ وضربة ـتكفيك رضبة للوجه «:  ُّحديث عامر عندما قال له النبي  -١٥٥
 ).١/٣٠٩(» النيل«، )١/١٥٣(» التلخيص احلبري«، )١٦١( رقم )١/١٨٥(» اإلرواء« 

ـ إنما كان ّأال سألوا إذا مل يعلموا؟ فإنام شفاء العي السؤال، ! قتلوه قتلهم اهللا« -١٥٦
أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر يكفيه 
   .»جسده ـ

» متام املنة«، )٤/١١٦(» عضعيف اجلام« ،)١/٥٣٥(» عون املعبود«، )١/١٥٦(» التلخيص احلبري«
 ).١/٧٠(ِّلصديق حسن خان » فتح العالم رشح بلوغ املرام «،)١٣١ص(

 
 باب الحيض

 
َأم حبيبة استحيضت سبعّأن  -١٥٧ ُ  عن ذلك فأمرها أن تغتسل سألت رسول اهللا  سنني، فَّ

 .ـ فأمرها أن تغتسل لكلّ صالة ـ، »ِهذا عرق«: فقال
» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام«كتاب احليض، باب عرق االستحاضة، » فتح الباري«
)١/١٧٠.( 

 ).١/١٦٩(» التلخيص احلبري«    .»ـ انقطع ـِفإنام هو عرق ... « -١٥٨

َتصيل املستحاضة «: حديث عائشة -١٥٩  .»ـ وإن قطر الدم على الحصير ـِّ



 
    

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«، )٢٠٨(رقم ) ١/٢٢٥(» إرواء الغليل« َّ «)١/١٤٣.( 

ُكنا ال نعد الصفرة والكدرة «:  ريض اهللا عنهاّأم عطيةحديث  -١٦٠ ّ .»ً شيئاـ وراء العادة ـَُ
 ).١/٣٢٠(» النيل«، )١/١٧١(» التلخيص احلبري«

ِّكنت مع النبي «: قالت  ريض اهللا عنهاعن عائشة -١٦١ ُ يف اخلميلة فحضت فانسللت ُ ُ
َخذي ثياب حيضك وعودي إىل مضجعك«: فقال. نعم: ُفقت. »أنفست؟«: فقال ـ  ُ

» املجموع«   .»ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إال ما تحت اإلزار ـ
 ).١/١٦٧(» التلخيص احلبري«، )٢/٥٤٤(

ّيا رسول اهللا، إين امرأة أشد ضفر : ُقلت«: التق عنها ريض اهللا ّحديث أم سلمة -١٦٢ ٌُ َ
َال، إنام يكفيك أن حتثي عىل رأسك ثالث «:  اجلنابة؟ فقالـ للحيضة و ـُرأيس، أفأنقضه  ِ

ِحثيات ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين َّالتخريج املحرب «، )١/١٦٧(» هتذيب سنن أيب داود«  .»ُ
 ).١٨٩حديث /١(» السلسلة الصحيحة«، )١/٢١٣(» َّاحلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث

َانقيض شعرك« -١٦٣  .)١٣٤( رقم )١/١٦٧(» اإلرواء«    .»ـ واغتسلي ـ ُ

ُثالثة ال تقرهبم املالئكة« -١٦٤  .»واجلنب ـ والحائض ـِّالسكران، واملتضمخ بالزعفران : ٌ

 ).١٨٠٤(» السلسلة الصحيحة«، )٢٥٩٣( رقم )٣/٦٨(» ضعيف اجلامع« 

ـ «: وفيه...  ريض اهللا عنهاعند خالته ميمونة  ريض اهللا عنهام عباسحديث بيتوتة ابن -١٦٥
اإلعالم بفوائد عمدة «، )٦/٤٦(» رشح النووي عىل مسلم«  .»أن ميمونة كانت حائضا ـ

 ).٢/٥٤٠(البن امللقن » األحكام



 
    

 
 كتاب الصالة

 
 باب المواقيت

 
ِّعن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها من نام « -١٦٦ ُ  .»ـ فإنّ ذلك وقتها ـَ

 ).١٨٦، ١/١٥٥(» احلبريالتلخيص « 

من فاتته صالة العرص فقد حبط  ـ بكروا بالصالة في اليوم الغيم، فإنه ـ« -١٦٧
 .)٢٥٥( رقم )١/٢٧٦(» اإلرواء«، )١٤٠ص(» متام املنة«    .»ُعمله

َّ يصيل العرص والشمس مرتفعة حية، كان رسول اهللا «: حديث أنس بن مالك -١٦٨ ُِّ
المدينة ـ وبعض العوالي من مس مرتفعة، فيذهب الذاهب إىل العوايل فيأتيهم والش

 فيأتيهم والشمس ـ قباءـ فيذهب الذاهب إىل «: ًوفيه أيضا. »على أربعة أميال أو نحوه ـ
 .»مرتفعة

 .وقت العرص:  كتاب مواقيت الصالة، باب)٢/٣٦(» الفتح« 

 .»ّفال يصلني العرص إال ببني قريظة ـ من كان سامعا مطيعا ـ« -١٦٩
 ).١٩٨١(رقم ) ٤/٤٤٧(» ةالسلسلة الضعيف« 

 .»ـ فمن طاف فليصلّ ـ... ُال صالة بعد العرص حتى تغرب الشمس« -١٧٠
 ).٣/٢٨٩(البن عدي » الكامل«، )١()٣/٤٩٤(للبخاري » التاريخ الكبري«

ُال صالة بعد العرص حتى تغرب الشمس، وال صالة بعد الصبح حتى تطلع « -١٧١
 .»ـ إال بمكة، إال بمكة، إال بمكة ـالشمس، 

 .للشيخ ابن باز) ٨٣-١/٨٢(كتاب الدعوة » فتاوىال« 

 .»ـ صالة العصر ـشغلونا عن الصالة الوسطى « -١٧٢
: كتاب التفسري، باب) ١١/١٩٨(تكرير الدعاء، و:  كتاب الدعوات، باب)٨/٤٤(» الفتح«
﴿ (#θ ÝàÏÿ≈ym ’ n?tã ÏN≡uθ n=¢Á9$# Íο4θ n=¢Á9$#uρ 4‘sÜó™âθ ø9$# ﴾. 

                                                
َ اإلمام البخاري ال يتابع عليه يف التاريخ الكبرياألحاديث التي قال فيها«: انظر  )١( رسالة ماجستري للشيخ عبدالرمحن بن » ُ

 ).٢٣٨-٢٣٧ص(سليامن الشايع 



 
    

 العرص ثم دخل بيتي فصىل  اهللا صىل رسول: قالت  ريض اهللا عنهاّحديث أم سلمة -١٧٣
ُشغلت عن ركعتني بعد الظهر فصليتهام اآلن«: ُركعتني، فسألته فقال ّ : ـ فقالت. »ُ

 . ـال: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال
 ).١/١٩٨(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام« 

ّشدة احلر، فإن شدة احلر من فيح جه ـ الظهر ـِأبردوا بالصالة « -١٧٤ ّّ  .»ّنمّّ
 ).١٧(رقم ) ١/١٩٦(» ذخرية احلفاظ« 
 

 باب األذان
 

ِّرأيت بالال يؤذن  «:أيب جحيفة قالحديث  -١٧٥ ً ـ ُ وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، ـ ويدور ـُ
 .»وإصبعاه في أذنيه ـ

ُهل يتبع املؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟ هل يلتفت يف األذان؟:  كتاب األذان، باب)٢/١٣٦(» الفتح« » النيل «ُ
)٢/٥٢(. 

ـ ًأفضنا مع ابن عمر حتى أتينا مجعا فصىل بنا املغرب والعشاء «: ُحديث سعيد بن جبري -١٧٦
: ًوفيه أيضا. »يف هذا املكان هكذا صىل بنا رسول اهللا :  ثم انرصف فقالبإقامة واحدة ـ

 .»ـ ولم يناد في األولى ـ«
َّحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر التخريج امل«، )١/٢٠٦(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام« َّ

 ).١/٢٦٢(» يف احلديث

ًإن بالال « -١٧٧ ّيؤذن بليل فكلوا وارشبوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ّ ُ  أعمى ال ـ وكان رجالًِّ
ـ إنّ ابن أم مكتوم «: ًوفيه أيضا. » أصبحت ـأصبحت: ينادي حتى يقال له

ً إن بالال ينادي بليل فكلوا أو ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بالل ـ ّ
ّوارشبوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ُ«. 

، )١/٢٠٧(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام«حاشية، ) ١/١٦٤(» بلوغ املرام« 
 ).١/١٧٨(» التلخيص احلبري«، )٢١٧( رقم )١/٢٣٧(» اإلرواء« 

 .»ـ المؤذن ـِّاملؤذن فقولوا مثل ما يقول ُإذا سمعتم « -١٧٨
 .ما يقول إذا سمع املنادي:  كتاب األذان، باب)٢/١٠٩(» فتح الباري« 

خوف أو : وما العذر؟ قال: ـ قالواُمن سمع املنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر « -١٧٩



 
    

 .»فال صالة له مرض ـ
 ).١/٥٣(» ضعيف سنن أيب داود« 

ّال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة« -١٨٠ سلوه : ؟ قالفماذا نقول يا رسول اهللا: قالوا ـ. ُ
 .»العفو والعافية في الدنيا واآلخرة ـ

 .)٢٤٤( رقم )١/٢٦٢(» اإلرواء«، )١٤٩ص(» متام املنة« 

ُاملؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس ويشهد له كل رطب ويابس، « -١٨١ ـ ّ
 .»وله مثل أجر من صلى معه ـ

 ).١(حاشية ) ٢٢٩(حديث ) ٩٨ص(» صحيح الرتغيب والرتهيب« 

ال حول وال قوة : ّحي عىل الصالة، قال: فإذا قال«: ّمتابعة املؤذنعند  -١٨٢
 .»ـ العلي العظيم ـ باهللا ّإال

 ).٢١٣ص(» املشكاة«حاشية، ) ١/٣٣٠(» املبدع يف رشح املقنع« 

ِاللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت : ِّمن قال حني يسمع النداء« -١٨٣ ّ ـ سيدناـ ََّّ
َحممدا الوسيلة  ًوابعثه مقاما حممودا الذي وعدته ـ والدرجة العالية الرفيعة ـ والفضيلةً ـ  ً

ـ اللهم إني أسألك ... «: ً وفيه أيضا.»إنك ال تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ـ
 .»بحق هذه الدعوة ـ

 ).٢٤٣(رقم ) ٢٦١-١/٢٦٠(» إرواء الغليل« 

َّاإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن، اللهم أرشد ا« -١٨٤ َ : ـ قالوا. ِّألئمة واغفر للمؤذننيّ
فقال . يا رسول اهللا، لقد تركتنا نتنافس في األذان بعدك

 .»إنه يكون بعدي أو بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهمـ : جرسول اهللا 
» التلخيص احلبري« ،)١/١٨١(» كشف األستار عن زوائد البزار«، )٢/١٠٨٣(البن عدي » الكامل«
 .)٢١٧(رقم ) ١/٢٣٢(» إرواء الغليل«، )٢/٣٨(» النيل«، )١/٢٠٧(

 

 باب شروط الصالة
 

ِّال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه، وال صالة ملن مل يصل « -١٨٥ َ
 .»ـ وال صالة لمن لم يحب األنصار ـّعىل النبي، 

 ).٦٣٠٠ (رقم) ٩٠٩ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 



 
    

ّفإن العبد إذا توضأ فأحسن ... « -١٨٦ الوضوء ثم قام إىل الصالة أقبل اهللاُ عليه بوجهه ّ
 .»أو حيدث حدث سوء ـ حتى ينصرف ـفيناجيه فال ينرصف عنه 

 ).١/٣٦(البن خزيمة » التوحيد« 

وال تأتوا النساء يف  ـ إذا فسا أحدكم في الصالة فلينصرف وليعد الصالة ـ« -١٨٧
ّأعجازهن، فإن اهللا ال يستحي من احلق ّ ّ«. 

 ).٦٠٧(» لصغريضعيف اجلامع ا« 

ّ رجال ال يتم الركوع والسجود فقالارأى حذيفة  -١٨٨ ُ ـ منذ كم صليت؟ : ًُ
 .»منذ أربعين سنة ـ: فقال
للشيخ بكر أبو » لتعاملا«، )١(حاشية ) ١٢٣ص(» ِّالقول املبني يف أخطاء املصلني«، )٢٨٦٠(» شعب اإليامن«

 .)٧٤ص(زيد 

َّسأل رجل النبي  -١٨٩ ٌ ـ إذا وسع ّأوكلكم جيد ثوبني؟ «: د فقال عن الصالة يف الثوب الواحجُ
اهللا فأوسعوا؛ جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار 
وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل 

 .»في تبان ورداء ـ: وأحسبه قال: قال. وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص
 .الصالة يف القميص والرساويل والتبان والقباء:  كتاب الصالة، باب)١/٥٩٧((» فتح الباري« 

ِّكان يصيل يف مرابض الغنم وال يصيل يف مرابض اإلبل « -١٩٠  .»ـ والبقر ـِّ
 .الصالة يف مرابض الغنم:  كتاب الصالة، باب)١/٦٢٨(» الفتح« 

 املزبلة، يف:  هنى أن يصىل يف سبعة مواطنجّأن رسول اهللا «: بحديث ابن عمر  -١٩١
 .احلديث»  ...ـ وفي بطن الوادي ـواملجزرة، 

 ).٢/١٥٥(» نيل األوطار« 

ُّبن احلكم السلمي ريض اهللا تعاىل عنه، وفيهحديث معاوية  -١٩٢ ـ لما رجعت من «: َ
 .»...ُيرمحك اهللا: ُ فعطس بعض القوم فقلتجُ صليت مع رسول اهللا الحبشة ـ

 ).١/٢٨١(» التلخيص احلبري« 
 

 مصليباب سترة ال
 

ـ ًلكان خريا له أن يقوم أربعني  ـ من اإلثم ـّلو يعلم املار بني يدي املصيل ماذا عليه « -١٩٣



 
    

 .»خريفا ـ
ّإثم املار :  كتاب الصالة، باب)١/٦٩٧(» فتح الباري«، )١/١٤٢(» سبل السالم«، )٣٠٢ص(» متام املنّة«

» م يف ختريج أحاديث بلوغ املرامخالصة الكال«، )٣٠٧، ١/٢٨٦(» التلخيص احلبري«، ِّبني يدي املصيل
 ).١/١٨٤(» حاشية الشيخ ابن باز عىل البلوغ«، )١/٢٣٨(

َّجيزئ من السرتة مثل مؤخرة الرحل « -١٩٤  .»ـ ولو بدق شعرة ـُِّّ
 ).١٥٢٦ (رقم) ٤/٣٥(» السلسلة الضعيفة« 

َإذا صىل أحدكم إىل غري سرتة فإنه يقطع صالته احلامر « -١٩٥ ُُ ـ والخنزير واليهودي
 .»واملرأة جوسي ـوالم

 ).٢/٣٩٢(» طرح التثريب« 

ُّيصيل فال يدع أحدا يمر بني يديهُأحدكم إذا كان « -١٩٦ ً ّ«. 

: روى احلاكم وابن خزيمة هذا احلديث بزيادة يف أوله: قال الشيخ ابن جربين .رواه أمحد ومسلم وابن ماجه
ُ، ويبدو أن الزيادة مدرجة حيث مل ت»ال تصلّ إال إلى سترة ـ... ـ «  .َذكر يف مسلم وأمحد وابن ماجهّ

ُأقبلت عىل محار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت «:  قالبعبداهللا بن عباس حديث  -١٩٧ ُ
وذلك يف «: ًوفيه أيضا. » إىل غري جدارـ بعرفة ـّ يصيل بالناس جاالحتالم ورسول اهللا 

 .»ـ أو الفتح ـّحجة الوداع 
 . سرتة من خلفهسرتة اإلمام:  كتاب الصالة، باب)١/٦٨١(» الفتح« 

ِّكنت بني يدي النبي «: لحديث عائشة  -١٩٨ .»ـ وأنا حائض ـ«: ، وفيه» وبني القبلةجُ
 ).١/٦٧(» ضعيف سنن أيب داود« 
 

 باب الحث على الخشوع في الصالة
 

ّ تصيل فال تبزقن بني يديك وال عن يمينك، وابصق إذا كنت« -١٩٩ ُ تلقاء  ـ خلفك أو ـُِّ
ّاملك إن كان فارغا، وإال فهش  .وبزق حتت رجله ودلكه »..كذاً

، )٨٧٧(رقم ) ٢/٤٥(، ابن خزيمة )٤٧٤(رقم ) عون املعبود-١/١٠٠(، أبو داود )٦/٣٩٦(أمحد 
» فتح الباري«، )٨/٣١٤(، الطرباين )٢/٢٩٢(» الكربى«، البيهقي يف )١٦٨٨(رقم ) ١/٤٣٢(عبدالرزاق 
 ).١/١٣٠(البن رجب 

 يف مخيصة له هلا أعالم، فنظر إىل جثم صىل رسول اهللا «:  قالتلعائشة حديث  -٢٠٠



 
    

ّنظرة، فلام سلم قالأعالمها  ًاذهبوا بخميصتي هذه إىل أيب جهم فإهنا أهلتني آنفا عن «: ً
ـ بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب صاليت، وائتوين بأنبجانية أيب جهم 

 .»ـ
 .األكسية واخلامئص:  كتاب اللباس، باب)١٠/٢٨٩(»  الباريفتح« 
 

 لمساجدباب ا
 

ّبنى اهللاُ له بيتا يف اجلنة ـ لبيضها ـًمن بنى هللا مسجدا ولو كمفحص قطاة « -٢٠١ ً«. 
 ).٢٨٩ص(» متام املنة« 
 

 باب صفة الصالة
 

 .ـ ثم لم يعد ـكان إذا افتتح الصالة رفع يديه إىل قريب من أذنيه  -٢٠٢
 .)١/٢١٩(» زاد املعاد«، )١/٢٢١(» التلخيص احلبري«، )٢/٢٠١(» نيل األوطار« 

ُكان يضع اليمنى عىل اليرسى يف الصالة،  -٢٠٣  .ـ وربما مس لحيته وهو يصلي ـُ
 ).٤٥٧٣ (رقم) ٦٦٠ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

َّرأيت النبي «: ا وائل بن حجرحديث  -٢٠٤ ـ  وضع يمينه عىل شامله يف الصالة جُ
 .تحت السرة ـ

 ).٣٠-٢٩ص(لبكر أبو زيد » ال جديد يف أحكام الصالة« 
ـ وال يزيد على ... َّسبحانك اللهم وبحمدك: َّ الصالة كرب وقرأكان إذا افتتح -٢٠٥

 .هذا ـ
 ).١/١٢٩(» الدراية« 

ُوجهت :  إذا قام إىل الصالة قالجُّكان النبي «:  قالاّحديث عيل بن أيب طالب  -٢٠٦ َّ
ًوجهي للذي فطر السموات حنيفا مسلام وما أنا من املرشكني ً َّاللهم لك :  وإذا ركع قال...َ

ي وعظمي وعصبيُركعت، و ُ ِّبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبرصي وخم ُ ـ  ُ
 .احلديث»  ...وشعري وبشري ـ

 ).٢/٢١٧(» النيل« 



 
    

ـ بسم اهللا الرحمن :  فقرأاُصليت وراء أيب هريرة «: حديث نعيم املجمر قال -٢٠٧
$!Ÿωuρ tÏj9 ﴿ّ، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ الرحيم ـ �Ò9$#  ﴾ل الناسآمني، وقا:  قال :

اهللا أكرب، ثم : اهللا أكرب، وإذا قام من اجللوس من االثنتني قال: آمني، ويقول كلام سجد
ًوالذي نفيس بيده إين ألشبهكم صالة برسول اهللا : ّيقول إذا سلم  .»جُ

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«  َّ «)١/٣٠٤.( 

�Î�ö ﴿:  قرأجَرسول اهللا ُسمعت «:  قالاحديث وائل بن حجر  -٢٠٨ xî ÅUθàÒ øóyϑ ø9$#
óΟ Îγø‹ n=tæ Ÿωuρ tÏj9!$�Ò9$# ﴾ـ خفض بها صوته ـ آمني:  فقال«. 

 ).١/٣٣٤(» سنن الدارقطني«، )١/٢٠٨(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام« 

ِّصليت مع النبي «:  قالاحديث أنس بن مالك  -٢٠٩ ـ ال ُ وأيب بكر وعمر وعثامن جُ
 .»ون بسم اهللا الرحمن الرحيم ـيذكر

 ).٢/٢٢٢(» النيل« 
 .»ـ فصاعدا ـال صالة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب « -٢١٠
» نصب الراية«، )١/٢٣٠(» التلخيص احلبري«، )٤ص(لإلمام البخاري » جزء القراءة خلف اإلمام«
 .)٢/٣٠٢(» إرواء الغليل« ،)٣٦٦، ١/٣٦٣(

ـ وفي كل ركعتين ُلتكبري، وحتليلها التسليم، مفتاح الصالة الطهور، وحتريمها ا« -٢١١
 وسورة في »الحمد«تسليمة، وال صالة لمن لم يقرأ في كل ركعة بـ

 .»فريضة أو غيرها ـ
 ).٥٢٦٦ (رقم) ٧٦١ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّمل يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، ًركعة من صىل « -٢١٢ ُ  .»ـ إال وراء اإلمام ـّ
 ).٥٩١ (رقم) ٢/٥٧(» السلسلة الضعيفة« 

ـ النجم  يقرأ النظائر، السورتني يف ركعة جُّكان النبي «: اابن مسعود حديث  -٢١٣
والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في 
ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، 

كعة، وهل أتى وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ر
وال أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسالت في ركعة، 

 .»والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة ـ
 ).١/١٣٦(» ضعيف سنن أيب داود« 



 
    

َّفإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بني «:  يف صفة الصالة، وفيهاُحديث أيب محيد  -٢١٤ ُ ّ
 .»ـ وال صافح بخده ـسه ُأصابعه ثم هرص ظهره غري مقنع رأ

 ).١/٦٩(» ضعيف سنن أيب داود« 

ًثالثا، وإذا سجد » ـ وبحمده ـُسبحان اهللا العظيم «:  إذا ركع قالجُكان رسول اهللا  -٢١٥
 .ًثالثا» ـ وبحمده ـِّسبحان ريب األعىل «: قال
» النيل «،)١/٢٥٨(» التلخيص احلبري«، )٨٧٠(رقم ) ١/٢٣٠(» سنن أيب داود«، )١/١٤٢(» الدراية«
)٢/٢٧٣.( 

 .ُّبعد الرفع من الركوع» ـ والشكر ـَّربنا ولك احلمد « -٢١٦
 ).١٣٠ص(» ِّالقول املبني يف أخطاء املصلني«، )١٣/١٦٧(» جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني«

ُإذا صىل أحدكم فال يربك كام يربك البعري « -٢١٧ ُ ُ  .»ـ وليضع يديه قبل ركبتيه ـّ
َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«، )١/٤٣٩(» زاد املعاد« َّ «)١/٣٢٦.( 

 .» النفخ يف الرشابـ النفخ في السجود، وعن ـهنى عن « -٢١٨
 ).٦٠٥٧ (رقم) ٨٧٢ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ُّاليدين، والقدمني، والركبتني، واجلبهة،: السجود عىل سبعة أعضاء« -٢١٩
ى الصفا والمروة، وبعرفة، وبجمع، وعند ـ ورفع األيدي إذا رأيت البيت، وعل

 .»رمي الجمار، وإذا أقيمت الصالة ـ
 ).١٠٥٣ (رقم) ٣/١٦٣(» السلسلة الضعيفة« 

ويف رواية عند ابن خزيمة . »ُفوضعت يدي عىل قدميه«: ليف مسلم عن عائشة  -٢٢٠
 .»ـ راص عقبيه ـفإذا هو «: لوالطحاوي واحلاكم عن عائشة 

 ).١/٢٢٣(» عىل البلوغحاشية الشيخ ابن باز « 

 .اإلشارة بالسبابة بين السجدتين -٢٢١
 .)٢٢٢-٢١٤ص (»متام املنّة«، )٢٢٤٧( رقم )٣١٣-٥/٣١١ (»السلسلة الصحيحة« 

 .»ـ ال يحركها ـُكان يشري بإصبعه إذا دعا « -٢٢٢
» جِّصفة صالة النبي «، )١٧٥(» ضعيف أيب داود«، )٢١٨ص(» متام املنة«، )١٣٩-١/١٣٨(» زاد املعاد«
 ).١٦٧ص(» ّالقول املبني يف أخطاء املصلني«، )١٥٩ص(

 .تحريك السبابة في أثناء التشهدين -٢٢٣
 ).١/٥١(» تبييض الصحيفة« 



 
    

ُّالتحيات الطيبات الصلوات هللا، السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته « -٢٢٤ ـ ِّ
 .»ومغفرته ـ

 .حاشية) ١٦٤-١٦٣ص(للشيخ األلباين » جّصفة صالة النبي « 

ِّالتحيات هللا، والصلوات والطيبات  اهللا وباهللا ــ بسم « -٢٢٥  .»ـ الزاكيات ـَّ
 .ُّكتاب األذان، باب التشهد يف اآلخرة» فتح الباري«، )٢٦٨-١/٢٦٦(» التلخيص احلبري« 

ٌأقبل رجل حتى جلس بني يدي رسول اهللا «: جِّالصالة عىل النبي حديث  -٢٢٦  ونحن جُ
ِّيك فقد عرفناه فكيف نصيل عليك ّيا رسول اهللا، أما السالم عل: عنده فقال ـ إذا نحن ُ

ُ؟ فصمت رسول اهللا صلينا في صالتنا ـ َّإذا أنتم صليتم عيل فقولوا«:  ثم قالجَ ُ َّاللهم : ُّ
َصل عىل حممد النبي األمي وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ّ ِّّ ِّ ّ ّ... «

ّاللهم صل عىل : قولوا«: ًاحلديث، وفيه أيضا َحممد وعىل آل حممد كام صليت عىل َّ ـ آل ـّ
: ، ويف آخره»...إبراهيم
 .»ـ وعلينا معهم ـ«

ِّوضعف ابن القيم اجلمع بني    .»ـ إبراهيم وآل إبراهيم ـ«َّ
 .جِّالصالة عىل النبي : الدعوات، باب كتاب )١٦٣-١١/١٦١(» الفتح«، )٣١ص(» جالء األفهام«

ـ إذا قلت هذا فقد تمت «:  آخرهُّ يف التشهد، ويفاحديث ابن مسعود  -٢٢٧
 .»صالتك ـ

» تفسري القرطبي«، )٢٥٥-٣/٢٥٤(» عون املعبود«الفقي، : حتقيق) ١(حاشية ) ١/٢٠٤(» إغاثة اللهفان«
 ).٤/١١٨(» رشح النووي عىل مسلم«، )١/١٧٤(

ِّكان يسلم عن يمينه -٢٢٨ َ السالم : ، وعن شاملهـ وبركاته ـالسالم عليكم ورمحة اهللا  «:ُ
 .»ـ وبركاته ـ  ورمحة اهللاعليكم

 ).١/٢٣٧(» حاشية الشيخ ابن باز عىل البلوغ« 

َعلم«: ّاحلسن بن عيلحديث  -٢٢٩ َّاللهم : ّ كلامت أقوهلن يف قنوت الوترجني رسول اهللا ّ
 .»ـ وصلى اهللا على النبي محمد ـ«: احلديث، ويف آخره» ...اهدين فيمن هديت

 ).١/٢٤٨(» التلخيص احلبري« 

≅ö ﴿ :ـ قراءة سورة -٢٣٠ è% uθèδ ª! $# î‰ ymr& ﴾ مع املعوذتني دبر كل صالةـ ّ ُ ُ. 
 .انظر ما بعده 



 
    

≅ö ﴿ـ ومن قرأ آية الكريس « -٢٣١ è% uθèδ ª! $# î‰ ymr& ﴾ ّدبر كل صالة مكتوبة  ـ ُ
ّمل يمنعه من دخول اجلنة إال املوت ّ«. 

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«  الكالم يف ختريج أحاديث خالصة«، )١/٣٥٦(» َّ
 ).١/٣١٣(» بلوغ املرام

ًصل قائام«: حديث عمران بن حصني -٢٣٢ ـ صالة الراقد مثل نصف «: ، وفيه»...ِّ
 .»ـ وإال فأومئ ـفإن مل تستطع فعىل جنب ... «: ًوفيه أيضا. »صالة القاعد ـ

 ).١/٣١٤(»  بلوغ املرامخالصة الكالم يف ختريج أحاديث«، ١٩١سورة آل عمران، اآلية » تفسري القرطبي«

 وإليك يرجع  ــ وإليك يعود السالمَّاللهم أنت السالم ومنك السالم « -٢٣٣
َتباركت   ـالسالم، فحينا ربنا بالسالم، وأدخلنا دار السالم

 .»يا ذا اجلالل واإلكرام ـ وتعاليت ـ
مشكاة «اشية ح ،)٩٧-٢٢/٩٦(» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية«، )١/١٨٦(» كشف اخلفاء«

 ).١/٣٠٣(» املصابيح

ّيا أبا ذر، أال أعلمك كلامت تدرك هبن من سبقك وال يلحقك من خلفك إال من « -٢٣٤ َُ ِّّ ِ ُ ُ ُّ
ُأخذ بمثل عملك؟ تكرب اهللاَ دبر كل صالة ثالثا وثالثني، وحتمده ثالثا وثالثني، وتسبحه  ِّ ُ ُِّ ُ ًُ ً َ

ُثالثا وثالثني، وختتمها بـ ه ال رشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل ال إله إال اهللا وحد«ً
 .»ت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ـرفِـ غُ... »ّكل يشء قدير

 ).١٠٠(حديث رقم ) ١/٤٢(» السلسلة الصحيحة« 

ُذهب أهل الدثور من :  فقالواجّجاء الفقراء إىل النبي «:  قالاأيب هريرة حديث  -٢٣٥
ّيم؛ يصلون كام نصيل، ويصومون كام نصوم، وهلم فضل ُاألموال بالدرجات العىل والنعيم املق ُ ّ ُ

ّأموال حيجون هبا ويعتمرون وجياهدون ويتصدقون ُ َُّ ُأال أحدثكم «: قال! ُ ِّ ُ إن أخذتم به بأمر َ
ّأدركتم من سبقكم ومل يدرككم أحد بعدكم وكنتم خري من أنتم بني ظهرانيه إال من عمل مثله؟  ُ ٌ ُُ

ِّتسبحون وحتمدون تكربو ُِّ ًن خلف كل صالة ثالثا وثالثنيَُ ِّنسبح : ُفاختلفنا بيننا فقال بعضنا. »ٍّ ُ
ُثالثا وثالثني ونحمد ثالثا وثالثني ونكرب أربعا وثالثني، فرجعت إليه  ًُ ِّ ً سبحان اهللا : تقول«: فقالً

ٌواحلمد هللا واهللا أكرب، حتى يكون منهن كلهن ثالث وثالثون ّّ ـ فرجع فقراء المهاجرين . »ّ
سمع إخواننا أهل األموال بما فعلناه ففعلوا مثله، فقال :  فقالواجول اهللا إلى رس

 .»ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ـ: جرسول اهللا 



 
    

 .ِّ الذكر بعد الصالة:كتاب األذان، باب) ٢/٣٢٤(» فتح الباري« 
 

 باب سجود السهو 
 وغيره من سجود التالوة والشكر

 
 .»ثم سلم ـ ثم تشهد ـفسجد سجديت السهو ... « -٢٣٦
، )١٥٠ص(» القول املبني «،من مل يتشهد يف سجديت السهو:  كتاب السهو، باب)٣/١١٩(» فتح الباري«
َّالتخريج املحرب احلثيث «، )٢/١٢٩(» اإلرواء«، )١/٣١٧(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام«

 ).١/٣٧٢(» َّألحاديث كتاب املحرر يف احلديث

ً صىل الظهر مخسا فقيل لهجّأن رسول اهللا  «اد حديث عبداهللا بن مسعو -٢٣٧ َأزيد يف : ّ
ـ إذا شك أحدكم في صالته فليتحر الصواب فليتم «: وفيه» ...الصالة؟
 .»عليه ـ

 .ًإذا صىل مخسا:  كتاب السهو، باب)٣/١١٥(» الفتح« 

 .» ثم كرب وسجد للسهوـ فكبر ـ«: ، وفيها حديث ذي اليدين -٢٣٨
َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف « باب من يكرب يف سجديت السهو، كتاب السهو،» الفتح« َّ

 ).١/٣٧١(» احلديث
 يقرأ علينا السورة فيها السجدة جُّكان النبي «:  بحديث ابن عمر  -٢٣٩

ً فيسجد ونسجد معه حتى ما جيد أحدنا موضعا جلبهتهـ فيكبر ـ ُ«. 
متام «، )١/٣٢٨(» صة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرامخال«، )٤٧١(رقم ) ٢/٢٢٤(» إرواء الغليل«
 ).٢٦٨ص(» املنة

ّيكرب يف كل سجدة وهو «:  يف سجود السهو، ويف آخرهاحديث عبداهللا بن بحينة  -٢٤٠ ِّ
 .»ـ مكان ما نسي من الجلوس ـٌجالس ويسجد، ويسجد الناس معه 

 ).١/٣٩٦(» سبل السالم« 
 

 باب صالة التطوع
 

ٌعرشة ركعة يف يوم وليلة بني له هبن بيت يف اجلنةّمن صىل اثنتي « -٢٤١ ّ ُ ٍ ـ «: ، وفيه»ً
 .»ركعتني بعد العشاء«ًبدال من » ركعتين قبل العصر ـ



 
    

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«  َّ«) ١/٣٨٤.( 

ًكان يصيل قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس  -٢٤٢ : ويقولـ ال يفصل بينهن بتسليم ـُِّ
 .»ُأبواب السامء تفتح إذا زالت الشمس«

 ).٤٥٦٧ (رقم) ٦٥٩ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّكان إذا فاتته األربع قبل الظهر صالهن  -٢٤٣  . بعد الظهرـ بعد الركعتين ـُّ
 ).٢٤١ص(» متام املنَّة« 

 .»ـ التي أقيمت ـّإذا أقيمت الصالة فال صالة إال « -٢٤٤
 .)٣٩٤( رقم )١/١٥٤(» ضعيف اجلامع«، )٤٩٧( رقم )٢/٢٦٧(» إرواء الغليل« 

 .»ـ إال ركعتي الفجر ـّإذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة « -٢٤٥
إعالم أهل «، )٢/٣٥٦(املثال الرابع واخلمسون » ِّعالم املوقعنيأ«، )٢/٤٨٣(للبيهقي » السنن الكربى«

، )١/٢٩٣(» القديرفيض «، )١٣٧-١٣٤ص( أليب الطيب العظيم آبادي » بأحكام ركعتي الفجرالعرص
 ).٣/٩٦(» النيل«

 .ـ ركعتين ـأنه صىل :  الكعبة، وفيهجعند دخوله  -٢٤٦
ρä‹Ïƒ#) ﴿قوله :  كتاب الصالة، باب)١/٥٩٧(» فتح الباري«  ªB$#uρ  ÏΒ ÏΘ$ s)̈Β zΟ↵Ïδ≡t�ö/Î) ’~?|ÁãΒ ﴾. 

 .»ـ إال المغرب ـِّبني كل أذانني صالة « -٢٤٧
)٣/١٦(» ضعيف اجلامع«، )٢١٣٩( رقم )٥/١٦٢(» سلسلة الضعيفةال«، )٢/١٣(» يص احلبريالتلخ«

 .)٢٣٦١(رقم 

ًكراهية أن يتخذها الناس سنّة. ملن شاء: قال يف الثالثة... ّصلوا قبل صالة املغرب« -٢٤٨ ُ زاد . »َّ
 .»صلى قبل المغرب ركعتين ـ ج ـ أنّ النبي«: ابن حبان

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«  َّ«) ١/٣٩٠.( 

 .»ـ حمار ـ عىل جُّصىل النبي « -٢٤٩
 ).٨٦ص(للبعيل » االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية« 

 .»ـ خمسمائة صالة ـالصالة يف املسجد األقىص تعدل « -٢٥٠
 ).٢٧٣ص(ملشهور حسن سلامن » القول املبني يف أخطاء املصلني« 

ٌ اهللا تعاىل ومنهاة عن اإلثم ُعليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصاحلني قبلكم وقربة إىل« -٢٥١
 .»ـ ومطردةٌ للداء عن الجسد ـِّوتكفري للسيئات 

 .)٤٥٢( رقم )٢/٢٠٠(» إرواء الغليل«، )٣٧٩٣( رقم )٤/٥٠(» ضعيف اجلامع الصغري« 



 
    

َأتيت رسول اهللا : حديث عمرو بن عبسة قال -٢٥٢ َيا رسول اهللا، من أسلم : ُ فقلتجُ
ٌّحر وعبد«: معك؟ قال نعم، «: ن ساعة أقرب إىل اهللا من أخرى؟ قالهل م: قلت. »ُ
 .»ـ األوسط ـ ُجوف الليل

 .)٥٥١( رقم )٢/٨٤(» السلسلة الصحيحة«، )١٣٦٤(رقم ) ١/٢٢٨(» صحيح ابن ماجه«
ُكان يصيل العشاء يف «:  يف الليل، وفيهجّ يف صفة صالة النبي لحديث عائشة  -٢٥٣

أوي إىل فراشه وينام وطهوره  ثم يـ أربع ركعات ـمجاعة ثم يرجع إىل أهله فريكع 
» ...مغطى عند رأسه وسواكه موضوع، حتى يبعثه اهللا ساعته التي يبعثه من الليل

 .احلديث
 ).١/١٣٠(» ضعيف سنن أيب داود« 

ً صىل العشاء ثم صىل ثامين ركعات قائام جّأن رسول اهللا  «لحديث عائشة  -٢٥٤
 .» ومل يكن يدعهامـ بين األذانين ـوركعتني 

 ).١/١٣٢(» ن أيب داودضعيف سن« 

ّإن اهللا قد أمدكم بصالة « -٢٥٥ ّوهي الوتر فصلوها  ـ هي خير لكم من حمر النعم ـّ
 .»فيام بعد العشاء إىل طلوع الفجر

ضعيف «، )١٦٢٢ (رقم) ٢٣٤ص(»  الصغريضعيف اجلامع«، )٤٢٣(رقم ) ٢/١٥٦(» إرواء الغليل«
 ).١/٥٠(» الرتمذي

ـ وال تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إذنه، تأذن امرأة يف بيت زوجها إال بال « -٢٥٦
 .»إال بإذنه ـ

 ).٦١٨٣ (رقم) ٨٩٣ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عىل : َّمن تعار من الليل فقال« -٢٥٧
ّ وال قوة إال باهللا، ّكل يشء قدير، احلمد هللا، وسبحان اهللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول

 .»ـ كان من خطاياه كيوم ولدته أمه ـ
 .َّمن تعار من الليل فصىل: ُّ كتاب التهجد، باب)٣/٤٩(» فتح الباري« 

ِّ حصريا يصيل عليه من الليل، جُكنت أجعل لرسول اهللا :  قالتلحديث عائشة  -٢٥٨ ُ ً
َ أن يكتب عليهم ًفتسامع الناس به فاجتمعوا، فخرج كاملغضب، وكان هبم رحيام، فخيش ُ

ّأهيا الناس، اكلفوا من األعامل ما تطيقون، فإن اهللا ال يمل «: ُقيام الليل، فقال ّ ـ من الثواب ـُ



 
    

%pκš‰r'̄≈tƒ ã≅ÏiΒ̈“ßϑø9$# ∩⊇∪ ÉΟè$ ﴿ :ـ ونزل القرآن، »وخري األعامل ما ديم عليه ـ من العمل ـّحتى متلوا 
Ÿ≅ø‹©9$# �ωÎ) Wξ‹Î=s% ∩⊄∪ ÿ…çµxÿóÁÏoΡ

Íρr& óÈà)Ρ$# çµ÷ΖÏΒ ¸ξ‹Î=s% ∩⊂∪ ÷ρr& ÷ŠÎ— Ïµø‹n=tã ﴾  ،ل يربط الحبل ويتعلقحتى كان الرج
فمكثوا بذلك ثمانية أشهر، فرأى اهللاُ ما يبتغون من رضوانه فرحمهم 

 .»فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل ـ
‰pκš$ ﴿: عند قوله تعاىل» تفسري ابن كثري« r' ¯≈tƒ ã≅ÏiΒ̈“ßϑ ø9$#... ﴾ ،»َما يكره : ُّ كتاب التهجد، باب)٣/٤٥(» لفتحا من ُ

 .التشديد يف العبادة

ما هذا احلبل؟ : ٌ املسجد وحبل ممدود بني ساريتني فقالجدخل رسول اهللا  -٢٥٩
فقال . يا رسول اهللا، هذه حمنة بنت جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت به: ـ فقيل

:  فقالواما هذا؟ـ : ، فقال»فلتجلسلتصلّ ما أطاقت، فإذا أعيت «: جرسول اهللا 
َليصل أحدكم نشاطه «: ، فقال»ّحلوه«: فقال. ِّلزينب تصيل، فإذا كسلت أو فرتت أمسكت به ُ ِّ ُ

 .»ُفإذا كسل أو فرت فليقعد
 ).١/١٢٨(» ضعيف سنن أيب داود« 

ًمثنى مثنى، فإذا خيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة  ـ والنهار ـصالة الليل « -٢٦٠ ً ّ ُ
ّتوتر له ما قد صىل ُ ِ«. 

» بلوغ املرام«، )٢١/٢٨٩(» جمموع الفتاوى«، )٣/٣٦(» النيل«كتاب الوتر، باب ما جاء يف الوتر، » فتح الباري«
َّالتخريج املحرب «، )١/٣٤٠(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام«مع حاشية الشيخ ابن باز، ) ١/٢٦١(

 ).١/٣٩٩ (»َّاحلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث

َّأن النبي «: ّحديث أيب بن كعب -٢٦١ ËxÎm7y™ zΟ ﴿ كان يقرأ يف الوتر بـجّ ó™$# y7 În/ u‘ ’ n?ôãF{ $# ﴾ ،
≅ö ﴿َّويف الركعة الثانية بـ è% $ pκš‰r' ¯≈ tƒ šχρ ã�Ïÿ≈ x6ø9$# ﴾ ،ـ»المعوذتين«ـ وفي الثالثة بـ «. 

» يج أحاديث بلوغ املرامخالصة الكالم يف ختر«، )١/٢٦٨(» حاشية ابن باز عىل البلوغ«، )٣/٤٠(» النيل«
)١/٣٥٣.( 

ّ بثالث ال أدعهن ليشءجأوصاين خلييل «: حديث أيب الدرداء -٢٦٢ أوصاين بصيام ثالثة : ُ
 .»ـ في الحضر والسفر ـأيام من كل شهر، وال أنام إال عىل وتر، وبسبحة الضحى 

 ).٣١٣(رقم ) ١/١٤٣(»  سنن أيب داودضعيف« 

 نام ثالث جـ أنه «: ، وفيهلمونة  عند خالته ميبحديث بيتوتة ابن عباس  -٢٦٣



 
    

 .»مرات، كلما صلى ركعتين نام ـ
 ).٦/٥١(» رشح النووي عىل مسلم« 
 

 باب صالة الجماعة واإلمامة
 

ُصالة الرجل يف مجاعة تزيد عىل صالة الرجل وحده « -٢٦٤ ًمخسا  ـ أربعا وعشرين أو ـَّ
 .»وعرشين درجة

 .)٣٥١٢( رقم )٣/٢٧٤(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّفيجمعوا حزما من حطب ثم آيت قوما يصلون يف بيوهتم ُد مهمت أن آمر فتيتي لق« -٢٦٥ ُ ً ً َ ـ ُ
 .»فأحرقها عليهم ليست بهم علة ـ

 .)١()١/٥٣(» ضعيف سنن أيب داود«، )٤٧٠٦ (رقم) ٦٧٨ص(» ضعيف اجلامع« 
ِّال تفعال، إذا صىل أحدكم يف رحله ثم جاء إىل اإلمام فليصل معه « -٢٦٦ ُ ُ

 .» في بيته نافلة ــ وليجعل التي صلى
 ).٢/١٢(» سبل السالم«، )٢/٢٩(» النيل« 

ما من الصلوات صالة أفضل من صالة الفجر يوم اجلمعة يف مجاعة، « -٢٦٧
 .»ـ وما أحسب من شهدها منكم إال مغفورا له ـ

 ).١٢٢١ (رقم) ٣/٣٦٦(» السلسلة الضعيفة« 

َمن أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربن مسجدنا « -٢٦٨  .»ا ــ ثالثًّ
 .حاشية) ٢٠٦ص(» القول املبني يف أخطاء املصلني«، )١/٨٢(للشيخ ابن باز » الفتاوى« 

ِكل الثوم « -٢٦٩ ُفوال أين أناجي امللك ألكلته  ـاًـ نيئُ َ«. 
 ).٤١٩٣(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ًأن معاذ -٢٧٠ ِّ كان يصيل مع النبي اّ ِّ ِ ثم يرجع فيؤم قومه، فصىل العشاء فقرأجُ َ ّ :
ÏM ﴿ـ  t/u� tIø% $# èπ tã$¡¡9$# ﴾ـ هي له تطوع ولهم فريضة ـ«: ً، وفيه أيضا ـ«. 

                                                
ُلوال ما يف البيوت من النساء والذرية ألقمت صالة العشاء وأمرت فتياين «): ٢/٣٦٧(وجاء يف لفظ عند اإلمام أمحد   )١( ِّ

التاريخ «: انظر. منكر احلديث: قال فيه البخاري. معرش، واسمه نجيح السنديويف إسناد احلديث أبو . »...حيرقون
 ).٨/١١٤(للبخاري » الكبري



 
    

» النيل«إذا طول اإلمام وكان للرجل حاجة فخرج فصىل، : كتاب األذان، باب) ٢/١٩٢(» فتح الباري«
)٣/١٩٠.( 
ٌيا معاذ، أفتان أنت؟ أو أفاتن؟ « -٢٧١ َّ َفلوال صليت بـ، )ثالث مرار ( ُ ّ﴿ Ëx Îm7y™ zΟ ó™ $# y7În/ u‘

’n? ôãF{ §Ä ﴿ و﴾ #$ ÷Κ¤±9$# $yγ8ptéÏ uρ ﴾و ،﴿ È≅ ø‹©9$# #sŒ Î) 4ý øó tƒ ﴾ ، ـ فإنه يصلّي وراءَك
 .»الكبير والضعيف وذو الحاجة ـ

َّمن شكا إمامه إذا طول: كتاب األذان، باب) ٢/٢٠٠(» فتح الباري«  َ. 

٢٧٢- »َوسدوا اخللل طوا اإلمام ــ وس ُّ ُ«. 
َ بني الرجلني أحدمها عن يمينه واآلخر عن يساره، وقوف اإلمام) ٣٧٢(» ضعيف سنن أيب داود« ُ بذل «َّ

 ).٤/٢٦٢(» املجهود

وإياكم والصف بني ، ـ عليكم بالصف األول، وعليكم بالميمنة ـ« -٢٧٣
 .»السواري

 ).٣٧٦٧ (رقم) ٥٥١ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّإن اهللا ومالئكته يصلون عىل « -٢٧٤ ُ َ  .»ـ ميامن الصفوف ـّ
 .)٢٢٣٤( رقم )٥/٢٧٤(» السلسلة الصحيحة«، )٢٨٨صص(» متام املنّة«، )١/٢٤١(» مشكاة املصابيح«

ًيؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا تعاىل، فإن كان يف القراءة سواء فأفقههم يف دين اهللا، « -٢٧٥ َ ُّ
ـ فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم ً فإن كانوا يف الفقه سواء فأكربهم سنا، 

حة والحسن سواء فأكبرهم وأحسنهم وجها، فإن كانوا في الصبا
 .»حسبا ـ

 ).١٩٩٠(حديث رقم ) ٤/٤٥٤(» السلسلة الضعيفة« 

َ رجال خلف الصفوف وحده فقالجرأى رسول اهللا  -٢٧٦ ـ أيها المصلي وحده، أال «: ً
 .»أعد الصالة وصلت إلى الصف أو جررت إليك رجال فقام معك؟ ـ

 ).٥٤١(رقم ) ٢/٣٢٥(» إرواء الغليل« 

ُال حيل لرجل يؤ« -٢٧٧ ّمن باهللا واليوم اآلخر أن يؤم قوما إال بإذهنم ّ ً َّ ِ
 .»ـ وال يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ـ

 ).٢٧٩ص(» متام املنّة« 

ِّوإذا كرب فكربوا ... « -٢٧٨  .»ـ وإذا قرأ فأنصتوا ـَّ



 
    

» أيب داودسنن «، )٧٣ص(للحافظ أيب الفضل ابن عامر » َّعلل احلديث يف كتاب الصحيح ملسلم بن احلجاج«
ِّاإلمام يصيل من قعود، : كتاب الصالة، باب ، )٢/٢٤٠(» نيل األوطار«، )١/١٢١(» تفسري القرطبي«ُ

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث« َّ«) ١/٣٠٨.( 
ّإذا أمن اإلمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه « -٢٧٩ ِ ُ ِّ ـ وما َّ

 .»تأخر ـ
 .جهر اإلمام بالتأمني:  كتاب األذان، باب)٢/٣٠٦(» فتح الباري« 

َتكم اليهود عىل يشء ما حسدَما حسد« -٢٨٠  .»آمين ـ: ولقـ فأكثر من تكم عىل آمني ُ
 ).٥٠٥٣ (رقم) ٧٣٠ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

َّمن أدرك ركعة من الص« -٢٨١  .»ــ وفضلها فقد أدرك الصالة  ـ مع اإلمام ـالة ً
 ).٦٢٣(رقم ) ٣/٩٠(» إرواء الغليل« 

َّالرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه، « -٢٨٢ ـ والصالة في منزله، إال إماما يجمع ُّ
 .»الناس عليه ـ

 ).٣١٥٠ (رقم) ٤٦٢ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

َّأن نسلم عىل أئمتنا  جأمرنا رسول اهللا « -٢٨٣ ِّ  .»ـ في الصالة ـُ
 ).٢/٨٨(» إرواء الغليل« 

: ، وفيهل عند خالته ميمونة ببن عباس عبداهللا بيتوتة حديث  -٢٨٤
 .»فقمت عن يمينه فأخذني فجعلني على يساره ـ: ب ل ابن عباساـ ق«

 ).١٣٦ص(لإلمام مسلم » التمييز« 
 
 

 باب صالة المسافرين والمريض
 

ـ ٍ بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء باملدينة من غري خوف وال مطر جمجع رسول اهللا « -٢٨٥
 .»خر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاءـ آ

 ).٤٢٧ص(» القول املبني يف أخطاء املصلني« 

ـ  جُوكنا نجمع بني الصالتني عىل عهد رسول اهللا ... «: بابن عباس حديث  -٢٨٦
 .»يعني في السفر ـ



 
    

 ).٦٥ص(ملشهور حسن سلامن » ُاجلمع بني الصالتني يف احلرض بعذر املطر« 

ُّباب يف كم يقرص الصالة، وسمى النبي «: »صحيحه«ي يف قال البخار -٢٨٧ ـ بريدا ـ جَّ
 .»ًسفرا

 ).٥٦٧(رقم ) ٣/١٧(» إرواء الغليل« 

: ًوفيه أيضا. » يقرصـ سبعة عشر يوما ـ بمكة جُّأقام النبي  « -٢٨٨
 .»ـ ثماني عشرة ليلةً ـ«: ًوفيه أيضا. »ـ خمسة عشر ـ«
 ).٢٤-٣/٢٣(» اإلرواء«، ) فام بعدها١/٣٩٠(» املرامخالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ «

َّرحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العرص، ثم اإذا  جكان رسول اهللا « -٢٨٩ َ َ
ّنزل فجمع بينهام، فإن زاغت الشمس قبل أن يرحتل صىل الظهر 

 .» ثم ركبـ والعصر ـ
ا زاغت الشمس صىل الظهر ثم ركب، إذا ارحتل بعدم: كتاب تقصري الصالة، باب) ٢/٥٨٢(» الفتح«
 ).١/٣٩٧(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام«

ًصل قائام، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعىل جنبك، « -٢٩٠ ً ـ فإن لم تستطع ِّ
 .»فمستلقيا، ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ـ

 ).٢/٧٠(» رشح الزركيش عىل اخلرقي« 

 
 باب صالة الجمعة

 
ّان إذا قام خيطب أخذ عصا فتوكأ عليها ك« -٢٩١  .»ـ وهو على المنبر ـً

 ).٩٦٤ (رقم) ٢/٣٨٠(» السلسلة الضعيفة« 

َّمن راح يف الساعة األوىل فكأنام قرب بدنة« -٢٩٢ َّّ ـ «: ، ويف لفظ للنسائي قال يف اخلامسة»...َ
: وفي رواية قال في الرابعة. بيضة: كالذي يهدي عصفورا، وفي السادسة

 .»بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة ـالمهدي 
 ).٦٩-٢/٦٨(» التلخيص احلبري« 

 .»ـ وليستنظف ـُإذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل « -٢٩٣
 ).٤٤٤(» ضعيف اجلامع الصغري« 



 
    

ِّبينام نحن نصيل مع النبي «:  قالبحديث جابر بن عبداهللا  -٢٩٤ ٌ إذ أقبلت عري جِّ
ً إال اثنا عرش رجال، فنزلت هذه جّقي مع النبي ًحتمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما ب ُ ّ

ـ لو تتابعتم «: جُّ، فقال النبي ﴾ %sŒÎ)uρ (#÷ρr&u‘ ¸οt�≈pgÏB ÷ρr& #·θøλm; (#þθ‘ÒxÿΡ$# $pκö�s9Î) x8θä.t�s?uρ $VϑÍ←!$s# ﴿: اآلية
 .»حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا ـ

إذا نفر الناس عن اإلمام يف صالة اجلمعة فصالة اإلمام ومن : كتاب اجلمعة، باب) ٢/٤٢٢(» فتح الباري«
 .بقي جائزة

ٌفيه ساعة ال «: َ ذكر يوم اجلمعة فقالجّأن رسول اهللا : احديث أيب هريرة  -٢٩٥
ٌيوافقها عبد مسلم  ّ شيئا إال أعطاه إياهأليسأل اهللا  ـ وهو قائم يصلي ـُ وأشار بيده ، »ً

ُيقللها ِّ  .»وها بعد العصر ــ فالتمس«: ًوفيه أيضا. ُ
» سبل السالم«، اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب:  كتاب اجلمعة، باب)٤٨٦، ٢/٤٨٢(» الفتح«
)٢/٨٨.( 

َأصليت ركعتني ... «: ، وفيهاسليك الغطفاين حديث  -٢٩٦  .»ـتجيء  ـ قبل أنّ
 ).٩١٥(» صحيح ابن ماجه« 

ًفليصل بعدها أربعا من صىل اجلمعة « -٢٩٧ ِّ ركعتين في ـ وإن كان له شغل فُ
 .»المسجد وركعتين في بيته ـ

 ).١/٢٠٠(» الدراية« 
 

 باب صالة العيدين
 

ِّكان يكرب يف الفطر األوىل سبعا ثم يقرأ، ثم يكرب ثم يقوم فيكرب « -٢٩٨ ِّ ُِّ ُ ً  يقرأ، ثم ّ ثمـ أربعا ـُ
 .»يركع

 ).١/١١١(» ضعيف سنن أيب داود« 
 

 باب صالة الكسوف
 

 .» أربع ركعات يف أربع سجداتــ في صفّة زمزم صىل يف كسوف « -٢٩٩
 ).٢/٩٠(» التلخيص احلبري« 



 
    

ٍإن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، ... « -٣٠٠ َ ـ فإذا تجلى اهللا لشيء ّ
 .»من خلقه خشع له ـ

إسعاف امللهوف يف «، »ِّخيوف اهللا عباده بالكسوف«: جّقول النبي : كتاب الكسوف، باب) ٢/٥٢٦(» الفتح«
 .)٩٢ص(» م صالة الكسوفبيان أحكا

 .» أربع ركعات وأربع سجداتـ والقمر ـيف كسوف الشمس  جصىل « -٣٠١
 ).٢/٩١(» التلخيص احلبري« 

ـ كل ركعة بثالث ركوعات «: ما ورد يف صفة صالة الكسوف وأهنا ركعتان -٣٠٢
: ًوأيضا. »ـ كل ركعة بأربع ركوعات ـ«: ًوأيضا. »ـ
 .»ل ركعة بخمس ركوعات ــ ك«: ًوأيضا. »ـ كل ركعة بركوع واحد ـ«
-٢/٤٥٤(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام«، )٤٥٦-١/٤٥٣(»  يف هدي خري العبادزاد املعاد«

٤٥٦.( 

 ركع فأطال، َّ رفع فأطال، ثمَّثم«:  يف صفة صالة الكسوف، وفيهاحديث جابر  -٣٠٣
 .»... سجد سجدتنيَّ ثمـ فأطال ـ رفع َّثم
 كتاب )٢/٦٢٧(» فتح الباري«، )٦/٢٠٧(للنووي » رشح صحيح مسلم«، )٢/١٣٢(» سبل السالم«

» حاشية ابن باز عىل البلوغ«، )٣/٣٧٣(» نيل األوطار«طول السجود يف الكسوف، : الكسوف، باب
)١/٣٢٨.( 

 
 باب صالة االستسقاء

 
َّرأيت النبي «: احديث عبداهللا بن زيد  -٣٠٤ َ حني استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر جُ ُّ

َّ، ثم حتول إىل القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن، وحتول املسألة َّ ًَّ ـ ثم تحول الناس َ
 .»معه ـ

 ).٢/٤٦٢(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام«، )٢٦٤ص(» متام املنّة« 

 
 

 باب اللباس
 



 
    

ّليكونن يف أمتي أقوام يستحلون « -٣٠٥ ِ ٌ َّ  .»واحلرير ز ــــ الخّ
 ).١/٣٣٥(»  عىل البلوغحاشية الشيخ ابن باز« 

ـ ومن لم يلبسه في اآلخرة لم يدخل ُمن لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة، « -٣٠٦
 .» ـ﴾ öΝßγß™$t7Ï9uρ $yγŠÏù Ö�ƒÌ�ym ﴿: الجنة، قال اهللا تعالى

 .ِّلبس احلرير للرجال وقدر ما جيوز منه:  كتاب اللباس، باب)١٠/٣٠١(» الفتح« 
ـ فأما العلَم من الحرير وسدى الثوب املصمت من احلرير،  عن جهنى رسول اهللا « -٣٠٧

 .»الثوب فال بأس به ـ
 ).١/٤٠٢(» ضعيف سنن أيب داود« 

ً يوما واحدا فصنعوه ـ من ورق ـً خامتا جأنه رأى يف يد رسول اهللا «: احديث أنس  -٣٠٨ ً
 .» وطرح الناسجُّفلبسوه، فطرح النبي 

َمن ذهب: هذا وهم، والصواب يف الرواية«:  يف درسه يف مسجد سارةقال شيخنا ابن باز) ٨/١٧٢(» سنن النسائي« ِ« ،
 ).١٤/٧٠(» رشح النووي عىل مسلم«

ًاختذ خامتا من فضة ... «: حديث -٣٠٩  .»ـ فكان يختم به وال يلبسهـ َّ
يادة غريبة هذه الز«:  يف درسه بمسجد سارةقال سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز أثابه اهللا تعاىل) ٨/١٥٦(» سنن النسائي«

 ).١/٥٧(» خمترص الشامئل«، »وهي غلطة من أيب برش

ِّكان فص خاتم النبي « -٣١٠ ـ «: ًوفيه أيضا. » حممد رسول اهللاـ ال إله إال اهللاـ : ً مكتوبا عليهجُّ
 .»حممد رسول اهللا بسم اهللاـ 

 .نقش اخلاتم:  كتاب اللباس، باب)٣٤١، ١٠/٣٣٦(» فتح الباري« 

 .»ـ في يمينهـ ّ لبس خاتم فضة جاهللا ّأن رسول «: احديث أنس  -٣١١
 ).١٤/٧١(» رشح النووي عىل مسلم« 

 .»ـ يساره ـَّ يتختم يف جُّكان النبي « -٣١٢
ِّمن جعل فص اخلاتم يف بطن كفه:  كتاب اللباس، باب)١٠/٣٣٩(» الفتح«  ّ. 

ّأن رجال كان جالسا عند النبي « -٣١٣ ً ً ـ ما بهذا «: ويف آخره» ... وعليه خاتم من ذهبجُّ
 .»تك، فإنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنهـ أمر

 . يف درسه يف مسجد سارة»التعليق عىل سنن النسائي«. »منكرة«: :قال الشيخ ابن باز  



 
    



 
    

 

 كتاب الجنائز
 

ّأكثروا ذكر هاذم اللذات، « -٣١٤ ِ ـ فإنه ال يكون في كثير إال قلّله، وال في قليل ِ
 .»إال أجزله ـ

 ).٦٨٢ (رقم) ٣/١٤٥ (»اإلرواء «،)١١١٢(» ضعيف اجلامع الصغري« 
 .»ـ ال تتمارضوا فتمرضوا، وال تحفروا قبوركم فتموتوا ـ« -٣١٥

 ).١٠٤ص) (٥٠٣(رقم » اجلد احلثيث« 

الثبات، الثبات، وال حول : ـ وقولواال إله إال اهللا، : ِّلقنوا موتاكم« -٣١٦
 .»وال قوة إال باهللا ـ

 ).٤٧٠٧(رقم ) ٦٧٨ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .ّبالالم» ـ لغسلتك ـِّلو مت قبيل «: ل لعائشة جسول قال الر -٣١٧
 ).٢/٤٨٩(» خالصة الكالم يف ختريج أحاديث بلوغ املرام« 

َال ختمروا رأسه « -٣١٨ ِّ ًفإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ـ وال وجهه ـُ ُِّ َ«. 
 ).٢/٢٤٤(» زاد املعاد«، )٢/١١(» ِّالدراية« 

ّأن رجال أو امرأة كان يقم املسجد ف« -٣١٩ ُ ً ًّ ّفأتى قربه فصىل عليه، ثم «: ويف آخره» ...امتُ
ـ فإن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن اهللا ينورها لهم «: قال

ـ بعد موته ... ـ بليلتين ـ صىل عليه بعد دفنه جأنه «: ًوفيه أيضا. »بصالتي عليهم ـ
 .»ـ بعد شهر ـ ... بثالث ـ

)٣/٢٤٤(و، كنس املسجد والتقاط اخلرق والقذى والعيدان: كتاب الصالة، باب) ١/٦٥٩(» فتح الباري«
، )٤/٥٨(» النيل«، )٢/٣٢٤(» رشح الزركيش«، ُالصالة عىل القرب بعدما يدفن: كتاب اجلنائز، باب

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث« َّ«) ٢/٥٩٠.( 
ـ وسورة بفاحتة الكتاب قرأ «:  يف الصالة عىل اجلنازة، وفيهبحديث ابن عباس  -٣٢٠
 .»ـ
لأللباين» صفة الصالة«ِّلأللباين، مقدمة » أحكام اجلنائز«، )١(حاشية ) ٢/٣٠٩(» رشح الزركيش«
 .)٣٠ص(

 .»ـ وصلى عليه ـ برجم ماعز ومل حيرضه جأمر «: حديث -٣٢١



 
    

يث َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاد«، )٤/٥٤(» النيل«، )٢٣٢٢(رقم ) ٣٥٣-٧/٣٥٢(» إرواء الغليل«
 ).٢/٥٨٨ (»َّكتاب املحرر يف احلديث

دوا وال تشقّوا ـ« -٣٢٢ ّفإن اللحد لنا والشق لغرينا ـ ألحِ ّ«. 
 ).١٤٥ص(» أحكام اجلنائز«، )١١٥٥(رقم » ضعيف اجلامع الصغري« 

ُفإن األرض مل تسلط عىل أجساد األنبياء، ـ أفرشوا لي قطيفتي في لحدي ـ« -٣٢٣ ّ«. 
 ).١٦٤٧ (رقم) ٤/١٥٠(» السلسلة الضعيفة« 

 .»ـ إذا دفنتم الموتى ـُّسووا القبور عىل وجه األرض « -٣٢٤
 .)٣٢٩٣( رقم )٣/٢٢٤(» ضعيف اجلامع الصغري« 

َال يدخل القرب رجل قارف «: جُّ ملا ماتت قال النبي ـ رقية ـّأن : احديث أنس  -٣٢٥ ٌُ ُ
َالليلة أهله َ«. 

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«  َّ«) ٢/٦١٩.( 

ُإذا رأيتم اجلنازة فقوموا، فمن تبعها فال جيلس حتى توضع «: احديث أيب سعيد  -٣٢٦
 .»ـ في اللحد ـ

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«  َّ«) ٢/٦٠٤.( 

 .»ـ في اإلثم ـّكرس عظم امليت ككرس عظم احلي « -٣٢٧
 .)٧٦٣(رقم ) ٣/٢١٣(» اإلرواء«، )٢٣٣ص(» أحكام اجلنائز«، )٤١٧٠(» ضعيف اجلامع« 

ُ أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه جُهنى رسول اهللا « -٣٢٨ َّ ـ وأن يكتب ُ
 .»عليه ـ

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«  َّ«) ٢/٦١٤.( 

َّلعن اهللا زوارات القبور واملتخذين عليها املساجد « -٣٢٩  .»ـ والسرج ـَّ
» سنن النسائي«، )١٢١(» سنن الرتمذي«، )٧٨(» سنن أيب داود«، )٣٣٧، ٣٢٤، ٢٨٧، ١/٢٢٩ (»املسند«
مسائل اإلمام «، )٦٩-٢/٦٨(» الكامل«، )٤/٣٦٨(» حتفة األرشاف«، )١/٣٧٤(» املستدرك«، )١٠٤(

إرواء «، )٦٣-٦٢ص(» حتذير الساجد«، )١/٢٣٦(» جمموعة التفسري« ،)٥٤٣٥(رقم ) ٣/٣٢٢(» أمحد
» أحكام اجلنائز«، )٢٢٥(حديث ) ١/٢٥٨(» السلسلة الضعيفة«، )٧٦١(حديث ) ٣/٢١١(» الغليل

 ).١/٢٦٧(» إصالح املساجد«، )٢٩٨ص(» متام املنّة«، )٢٣٢-٢٣١ص(

السالم عليكم يا أهل القبور من املسلمني : ُفقل) أهل القبور : يعني( إذا مررت عليهم « -٣٣٠
. »إنا إن شاء اهللا بكم الحقونواملؤمنني، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، و



 
    

ويسمعون، ولكن ال يستطيعون أن «: يا رسول اهللا، ويسمعون؟ قال: ـ فقال أبو رزين
ال ترضى يا أبا رزين أن يريجيبوا، أوالمالئكة؟ـ ] بعددهم [  عليك د«. 

 ).١١٤٧ (رقم) ٣/٢٨٤(» السلسلة الضعيفة« 

ّني، ويرحم اهللاُ املستقدمني منا السالم عىل أهل الديار من املؤمنني واملسلم« -٣٣١ ُ
ـ اللهم ال تحرمنا أجرهم وال تفتنا واملستأخرين، وإنا إن شاء اهللا بكم لالحقون، 

 .»بعدهم ـ

 ).١/١١٧(» ضعيف سنن ابن ماجه«، )٧٧٦( رقم )٢٣٧-٣/٢٣٥(» إرواء الغليل« 



 
    



 
    

 
 كتاب الزكاة

 
 بقي من أموالكم، إال ليطيب بها ماـ إنّ اهللا تعالى لم يفرض الزكاة « -٣٣٢

ُأال أخربكم بخري ما يكنز املرء؟ وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم ـ ِ ُ َ
ُاملرأة الصاحلة إذا نظر إليها رسته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ُ ُ َّ«. 

 ).١٦٤٣ (رقم) ٢٣٨ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

٣٣٣- » ٍ ُفيام سقت السامء العرش، وفيام سقي بنضح ُأو غرب نصف العرش، َُّ ـ في قليله ٍ
 .»وكثيره ـ

 ).٤٦٣(حديث رقم ) ١/٤٧٨(» السلسلة الضعيفة«

 
 باب صدقة الفطر

 
ٍ فرض زكاة الفطر من رمضان عىل كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى جّأن رسول اهللا « -٣٣٤ ٍ ٍِّ ُ ـ ّ

 .»من المسلمين ـ
) ١/١٩١(عيل حسن : حتقيق» الباعث احلثيث«، )٢/٦٣٠، ١/٢٠٨(» رشح ابن رجب لعلل الرتمذي«

 ).٤(حاشية 
ّكنّا نعطيها يف زمان النبي «: احديث أيب سعيد اخلدري  -٣٣٥ ً صاعا من طعام أو جُ

 .»ـ أو صاعا من دقيق ـ«: ، وفيه»...ًصاعا من متر
َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«  َّ«) ٢/٧٩٤.( 

 
 

 صدقة التطوع
 

ُإن الصدقة تطفئ « -٣٣٦ ُ  .»ـ وتدفع ميتة السوء ـّغضب الرب، ّ
 ).٣٩٠ص(» متام املنّة«، )٨٨٥( رقم )٣/٣٩٠(» اإلرواء« 

 .»ـ فإنما تدفع عنكم األمراض واألعراض ـداووا مرضاكم بالصدقة، « -٣٣٧



 
    

 ).٢٩٥٧ (رقم) ٤٣٤ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»ـ بل تزده ـٌما نقصت صدقة من مال، « -٣٣٨
ً، وربام تكون زيدت يف زمن متأخر فضالًبعد بحث وسؤال مل أجد هلا أصال   عىل عدم سالمتها لغويا، ِّ

 .»ُبل تزيده«: فالصواب
يد في ألقيت إال بصدقة يده عبد مد وما ـ، قط مال من ٌصدقة نقصت ما« -٣٣٩

اهللا فتح إال ًىغن عنها له مسألة َباب ٌعبد فتح وال ، ـالسائل يد في تقع أن قبل اهللا
 .»فقر باب عليه

 ).١/١٢٩(» ضعيف الرتغيب والرتهيب«، )٥٠٧٤(» سلة الضعيفةالسل« 

ّاتقوا النار ولو بشق مترة، « -٣٤٠ ِ  .»ـ فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان ـّ
 ).١٧٨٤ (رقم) ٤/٢٦٨(» السلسلة الضعيفة« 

ّيا رسول اهللا، إن من توبتي إىل اهللا ورسوله أن :  وأنه قالايف توبة كعب بن مالك  -٣٤١
: قلت. ال: فنصفه؟ قال: ـ قلت. »ال«: قال. ِّ كله إىل اهللا ورسوله صدقةأخرج من مايل
 .»نعم ـ: فثلثه؟ قال

 ).٥٨٧-٣/٥٨٦(» زاد املعاد« 

ُّاليد العليا خري من اليد السفىل، « -٣٤٢ ٌ ُ ـ فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي ُ
 .»ـ المنفقة ـ«ًبدال من » ـ المتعففة ـ«: ًوفيه أيضا. »السائلة ـ

 ).٣٤٦ص(» صحيح الرتغيب والرتهيب«، ّال صدقة إال عن ظهر غنى:  كتاب الزكاة، باب)٣/٣٤٨(» الفتح«

ًهل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟« -٣٤٣ ـ دخلت المسجد «: افقال أبو بكر . »ٌ
 في يد عبدالرحمن فأخذتها منه ا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبزفإذ

 .»فدفعتها إليه ـ
 ).١/١٦٨(»  داودضعيف سنن أيب« 

 
 باب قسم الصدقات

 
ّإن املسألة ال حتل لغني وال لذي مرة سوي«: حديث حبيش بن جنادة -٣٤٤ ّ ّ ّ ٍ، إال لذي فقر ّ ّ

ِمدقع  .»ـ... ـ وإني ألعطي الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطه... ُ
 ).٢(حاشية ) ٧٩٦(رقم ) ٣٣٨-٣٣٧ص(» صحيح الرتغيب والرتهيب« 



 
    

ِّاملتعفف ليس له ما يستغني به، الذي ال : ن املسكنيولك«: احديث أيب هريرة  -٣٤٥
ّيسأل وال يعلم بحاجته فيتصدق عليه،  ُ  .»ـ فذاك المحروم ـَُ

 ).١/١٦٣(» ضعيف سنن أيب داود« 



 
    



 
    

 
 كتاب الصیام

 
ّمن صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ... « -٣٤٦ ِ ُ  .»ـ وما تأخر ـًً
ًباب من صام رمضان إيامنا واحتسابا ونية» فتح الباري«اب الصوم، البن مفلح، أول كت» الفروع« ً ً. 

فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه ، ـ إن اهللا جعل هذه األهلة مواقيت ـ« -٣٤٧
ُّفأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثالثني ُ َّ ُ ِ«. 

 ).١٥٩٥ (رقم) ٢٣٠ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ٌ، أهديت لنا هدية يا رسول اهللا: ُقلت«:  قالتلحديث عائشة  -٣٤٨ ِ ُ
قد «: ثم قالُ فجئت به فأكل .»هاتيه«: قال. ٌحيس: ُقلت. »وما هو؟«: قال. ٌأو جاءنا زور

ًكنت أصبحت صائام ُ  .»ـ سأصوم يوما مكانه ـ، ُ
 ).٩٦٥(رقم ) ٤/١٣٤(» إرواء الغليل«، )٤/٢٨٩(» النيل« 

: قالت. »ً إذا أصومّفإين«: قال. ال: قالت. »هل عندكم يشء؟«:  قال لعائشةجأنه  -٣٤٩
َودخل عيل يوما آخر فقال ً ُإذا أفطر وإن كنت قد «: قال. نعم: قلت. »أعندكم يشء؟«: َّ ِ ُ ً

 . »ُفرضت الصوم
 .»ـ قربيه وأقضي يوما مكانه ـ«: ويف رواية للدارقطني والبيهقي 
 ).٤/٢٢١(» النيل«، )٢/١٨٩(» التلخيص احلبري« 

ُ يف حر شديد حتى إن كان أحدنا  رمضان ــ في شهر جخرجنا مع رسول اهللا « -٣٥٠ ٍّ
ّليضع يده عىل رأسه من شدة احلر، وما فينا صائم إال رسول اهللا  ٌ ّ ّ  .» وعبداهللا بن رواحةجَ

 ).١٩١(حديث » السلسلة الصحيحة«،  كتاب الصوم)٤/٢١٥(» الفتح« 
 .»ـ في حجة الوداع ـ صام يف رمضان وهو مسافر جّأن رسول اهللا « -٣٥١

 ).٤/٢٢٧(» النيل« 

 خرج من املدينة ومعه عرشة آالف، وذلك عىل جَّالنبي ّأن «: بحديث ابن عباس  -٣٥٢
َرأس ثامن سنني ونصف من مقدمه املدينة، فسار بمن معه من املسلمني إىل مكة يصوم  ْ َ

ـ وإنما يؤخذ ٌويصومون، حتى إذا بلغ الكديد ـ وهو ماء بني عسفان وقديد ـ أفطر وأفطروا، 
 .» باآلخر ـج من أمر رسول اهللا

 ).٤/٢٥١(» نيل األوطار« 



 
    

 فأفطر ـ في عمرة رمضان ـ جُخرجت مع رسول اهللا «: ل عائشة حديث -٣٥٣
ُوصمت وقرص وأمتمت ُ، فقلتُ ُيا رسول اهللا، بأيب أنت وأمي أفطرت وصمت وأمتمت : ُ ُ َ َُ ِّ َ

 .»ِأحسنت«: َوقرصت؟ فقال
» الدراية«، )٢/٤٤(» التلخيص احلبري«اشية، ح) ١٣٠ص(عبدالرزاق املهدي : حتقيق» العدة رشح العمدة«
)١/٢١٤.( 

ُ قبل أن يصيل، فإن مل يكن فعىل مترات، فإن مل تكن مترات حسا ـ لبن ـُكان يفطر عىل « -٣٥٤
 .»حسوات من ماء

 .)٩٢٢( رقم )٤/٤٥(» اإلرواء« 

ّحديث أيب ذر عن النبي  -٣٥٥ ا َّعجلو ـ أخروا السحور و ـّال تزال أمتي بخري ما «:  قالجّ
 .»الفطر
» مساجلة علمية«، )٦٢١٢ (رقم) ٨٩٧ص(» ضعيف اجلامع«، )٩١٧(رقم ) ٤/٣٢ (»إرواء الغليل«
)١/٧.( 

ّنعم السحور التمر، ون« -٣٥٦  .»ـ ورحم اهللا المتسحرين ـّعم اإلدام اخلل، ِ
 ).٥٦٢(رقم ) ٢/٩٩(» السلسلة الصحيحة«، )١٣٢٦(رقم ) ٣/٤٩٥(» السلسلة الضعيفة« 

 .»ـ وأفطروا ولو على شربة ماء ـرشبة من ماء، َّتسحروا ولو ب« -٣٥٧
 ).١٤٠٥(رقم ) ٣/٥٩٤(» السلسلة الضعيفة« 

َّأن النبي «: بحديث ابن عباس  -٣٥٨ ِ احتجم وهو حمرم جّ  .»ـ صائم ـُ
 ).٤/٢٢٧(» النيل« 

ِّبينام نحن جلوس عند النبي «:  قالاحديث أيب هريرة  -٣٥٩ ٌ ٌ إذ جاءه رجل فقالجُ يا : ُ
. ُوقعت عىل امرأيت وأنا صائم: قال. »َما لك؟«: قال.  وأهلكت ــُرسول اهللا، هلكت 

ُهل جتد رقبة تعتقها؟«: جفقال رسول اهللا  ًُ  .احلديث... » ُ
ِّإذا جامع يف رمضان ومل يكن له يشء فتصدق عليه فليكفر: باب» الفتح«  ُ ُِّ ُ ٌ. 

 .»ـ إن شاء ـُّمن مات وعليه صيام صام عنه وليه « -٣٦٠
 ).٤٢٧ص(» متام املنّة«، )٢٢١، ٢/٢٠٩(» التلخيص احلبري« 

ُ يقبلها ـ عائشة جكان « -٣٦١ ِّ  .»ـ ويمص لسانها ـ ـ وهو صائم، لُ
 ).١٦٨٥(رقم ) ٨٤٧-٢/٨٤٦(» ذخرية احلفاظ«، )٦/٢٤٥٩(البن عدي » الكامل« 



 
    

 
 باب صوم التطوع وما نهي عن صيامه

 
 .»وع ــ فضيقوا مجاريه بالججيري من ابن آدم جمرى الدم، ّإن الشيطان « -٣٦٢

 ).٥٦ص(األلباين : لشيخ اإلسالم بتحقيق» حقيقة الصيام«،  حاشية)١٦٥٨(» صحيح اجلامع الصغري«

ُأن ال تصوموا هذه األيام، فإهنا أيام أكل ورشب ... « -٣٦٣  .»ـ وبعال ـٍ

 ).٤٠٢ص(» متام املنة« 

ِإن هذه أيام أكل ورشب وذكر هللا « -٣٦٤  .»ـ إال من كان عليه صوم من هدي ـّ

ρ#) ﴿: عند قوله تعاىل» ن كثريتفسري اب«  ã� ä.øŒ $#uρ ©!$# þ’Îû 5Θ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è̈Β ...﴾٢٠٣: البقرة [ اآلية[. 

 .»ـ والقيام ـّخصاء أمتي الصيام « -٣٦٥

رقم ) ٤/٤٤٥(» صحيحةاألحاديث السلسلة «، )٢٨٢٧ (رقم) ٤١٦ص(»  الصغريضعيف اجلامع«
)١٨٣٠.( 

 
 باب االعتكاف وقيام رمضان

 
ـ وكل صغير وكبير يطيق َله يف العرش األواخر من رمضان  يوقظ أهجكان « -٣٦٦

 .»الصالة ـ

 .ياسني حممد السواس: بتحقيق) ٢(حاشية ) ٣٤١ص(» جامع العلوم واحلكم« 

، التمسوها يف السبع األواخر، هي ليلة ـ إن اهللا لو شاء ألطلعكم عليها ـ« -٣٦٧
 .»القدر

 ).١٦٤٦ (رقم) ٢٣٨ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 
 



 
    

 
 جــ الحكتاب

 
 باب فضله وبيان من فرض عليه

 
ُّومل يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه ـ أو اعتمر ـّمن حج « -٣٦٨ ُ«. 

 .ّفضل احلج املربور: كتاب احلج، باب» فتح الباري« 

ّأن امرأة رفعت إىل النبي «: بحديث ابن عباس  -٣٦٩ َ ً ّأهلذا حج؟ :   صبيا فقالتجّ
يكتب اهللا : ثوابه إذا وقف بعرفة؟ قالفما : ـ قالت. »ِنعم، ولك أجر«: قال

 .»لوالديه بعدد كل من وقف بالموقف عدد شعر رؤوسهم حسنات ـ
 ).٢/٣٧٩(» لسان امليزان«، )٩٨٥(رقم ) ٤/١٥٥(» إرواء الغليل« 

 .»من سبيل اهللا ـ والعمرة ـّاحلج «: حديث -٣٧٠
 ).٨٦٩(رقم ) ٣/٣٧٢(» إرواء الغليل« 

ًرسول اهللا، إن عيل حجة وإن أليب معقل بكرايا :  أهنا قالتلّحديث أم معقل  -٣٧١ ّ َّ قال . ّ
ُصدقت، جعلته يف سبيل اهللا: معقلأبو  أعطها فلتحجج عليه، فإنه يف «: جفقال رسول اهللا . ََ

يا رسول اهللا، إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل : ـ فقالتفأعطاها البكر . »سبيل اهللا
ّفأما إذا فاتتك هذه احلجة «: ًأيضاوفيه . احلديث» ...من عمل يجزي عني من حجتي ـ
الحجة حجة والعمرة عمرة، : ـ فكانت تقول ،»ّمعنا فاعتمري يف رمضان فإهنا كحجة

 .» ما أدري ألي خاصة ـجوقد قال هذا لي رسول اهللا 
 ).١/١٩٤(» ضعيف سنن أيب داود« 

ُوال حيل للمرأة أن تساف، ـ ليس للمرأة أن تنطلق للحج إال بإذن زوجها ـ« -٣٧٢ ر ّ
ُثالث ليال إال ومعها ذو حمرم حترم عليه َ ّ ٍ«. 

 ).٤٩١٩ (رقم) ٧٠٩(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ًومن فطر صائام فله مثل ، ـ من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره ـ« -٣٧٣ ّ
ٍأجره، ومن دل عىل خري فله مثل أجر فاعله ّ«. 

 ).١١٨٤ (رقم) ٣/٣٣٢(» السلسلة الضعيفة« 



 
    

 
 باب المواقيت

 
َل املدينة من ذي احلليفةّمهل أه« -٣٧٤  .»ـ ومهل أهل العراق من ذات عرق ـ ...ُ

ّحجة النبي «   ).٤٦ص(لأللباين » جّ

 
 باب وجوه اإلحرام وصفته

 
 .»ـ أفرد الحج ـُثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته عىل البيداء « -٣٧٥

ّحجة النبي «   ).٥٣ص(لأللباين » جّ

 موافني هلالل ذي احلجة، فقال جاهللا خرجنا مع رسول «:  قالتلحديث عائشة  -٣٧٦
ـ من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهلّ بحجة فليهل و : جرسول اهللا 

ُأهل بحجة، وكنت ّ فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من .»ُلوال أين أهديت ألهللت بعمرة ـ ّ ّ
ُممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ّ ُ ُ ِ ّ ُ، فشكوت إىل ّ

َعمرتك دعي «:  فقالجرسول اهللا  ّوأهيل باحلج ـ وانقضي رأسك وامتشطي ـُ ِّ« .
ُففعلت، فلام كانت ليلة احلصبة أرسل معي عبدالرمحن إىل التنعيم، فأهلت بعمرة مكان  ُ

 ُعمرهتا، 
ـ فقضى اهللا حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي وال صدقة 

ـ وأما من أهلّ بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم «: ًضاوفيه أي. »وال صوم ـ
 .»يحِلّوا حتى كان يوم النحر ـ

» حاشية الشيخ ابن باز عىل البلوغ«، ّاالعتامر بعد احلج بغري هدي:  كتاب العمرة، باب)٣/٧١٤(» الفتح«
 ).٢/١٦٩(» زاد املعاد«، )١/١٧٩(» ضعيف أيب داود«، )٢/٤٤٥(

دخلت العمرة في : ث بقين من ذي القعدة، فقال لثال؛ـ أتاني جبريل « -٣٧٧
: ـجالحج إلى يوم القيامة، فعند ذلك قال رسول اهللا 

ُلو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي ُ«. 
 ).١٣١٧(رقم ) ٣/٤٣٨(» السلسلة الضعيفة« 
 



 
    

 باب اإلحرام وما يتعلق به
 

 ثم أحرم، ثم ا شاء اهللا ـالمسجد فركع مـ فجاء إلى  اجلعرانة جّدخل النبي « -٣٧٨
 .»استوى عىل راحلته فاستقبل بطن رسف حتى لقي طريق املدينة فأصبح بمكة كبائت

 ).١/١٩٦(» ضعيف سنن أيب داود« 

ً أن رجال قالبُحديث عبداهللا بن عمر  -٣٧٩ من املحرم  ـ ما يترك ـيا رسول اهللا، : ُّ
ُال يلبس القمص وال العامئم«: جالثياب؟ قال رسول اهللا  اويالت وال الربانس َّ وال الرسُ

ُ أحد مل جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهام أسفل من الكعبني، وال ّوال اخلفاف، إال ّ ٌ َ
َّتلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران  ً

 .»ـ إال أن يكون غسيال ـأو ورس 
 .ما ال يلبس املحرم من الثياب: بابكتاب احلج، ) ٤٧٢-٣/٤٧٠(» الفتح« 

َّسمعت النبي : بعباس حديث ابن  -٣٨٠ ًمن مل جيد إزارا فليلبس «:  خيطب بعرفاتجُ
 .»ـ وليقطعهما أسفل من الكعبين ـّرساويل، ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني 

 ).١٠١٣(رقم ) ٤/١٩٤(» إرواء الغليل« 

َّأن رجال أتى النبي « -٣٨١ ً ِّ وعليه جبة وهو متضمخ باخللوق، فقالجُّ ّ ُأحرمت بالعمرة إين : ُ ُ
َّاخلع جبتك«: ً وفيه أيضا.»ـ ثم أحدث إحراما ـ«:  زاد النسائي يف رواية.»...َّ عيلهذه ُ ،

 .»ـ من رأسه ـفخلعها 
 ).١/١٨٢(» ضعيف سنن أيب داود«، )٢/٢٧٣(» التلخيص احلبري« 

 .»املرأة املحرمة وال تلبس القفازين ـ ال تنتقب ـ« -٣٨٢
 ).٥/٥(» النيل« 

ِاغسلوه بامء وسدر  ين أحرم فيهما و ــ اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذ« -٣٨٣ ٍ
ًوكفنوه يف ثوبه وال متسوه بطيب وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة حمرما ُ ِّ ُُّ ُ ِّ«. 

 ).١٠١٦(رقم ) ٤/١٩٧(» اإلرواء«، )٩٨٥( رقم )١٤٠ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

جُّ النبي فأمر«: ويف آخره... ّ يف قصة صيده للحامر الوحيشاحديث أيب قتادة  -٣٨٤
 .»...ـ ولم يأكل منه ـَأصحابه فأكلوا 

 ).٢/٢٧٧(» التلخيص احلبري« 



 
    

ُمخس من الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلرم« -٣٨٥ ّ ّ َواحلدأة، ، ـ األبقع ـُالغراب : ٌّ ِ
 .»والعقرب، والفأرة، والكلب العقور

 ).٥/١٣(» النيل«ما يقتل املحرم من الدواب، : بابكتاب جزاء الصيد، » الفتح« 

ّصم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكني «: ُحديث كعب بن عجرة يف فدية احللق، وفيه -٣٨٦ َ ُ
ّوأطعم فرقا بني ستة مساكني «: ًوفيه أيضا. »ـ صاع ـّلكل مسكني  ـ والفرق ثالثة ً

 .»آصع ـ
 .اإلطعام يف الفدية نصف صاع:  كتاب املحرص، باب)٤/٢٢(» الفتح« 

َوتؤكل ـ كبش مسن ـزاء يف الضبع إذا أصاهبا املحرم ج« -٣٨٧ ُ«. 
 ).٢٥(حاشية ) ٢/٤٤٥(» التعليق املغني عىل الدارقطني« 
 

 باب صفة الحج ودخول مكة
 

: ّ متتع؟ قال عثامنجأمل تسمع رسول اهللا : اأنه قال لعثامن  «اعيل حديث  -٣٨٨
 .»ـ ولكنا كنا خائفين ـأجل، 
ّإلفراد باحلج وفسخ احلج ملن ُّالتمتع والقران وا:  كتاب احلج، باب)٣/٤٩٧(» فتح الباري« ّ

 .مل يكن معه هدي

ُّإنام أنت حجر ال ترض وال تنفع، «: ُّ أنه قال هو يطوف بالركناُحديث عمر  -٣٨٩ َ
ُ يقبلك ما قبلتكجُولوال أين رأيت رسول اهللا  َّ ِّ  .ـ ثم تقدم فقبله ـ، »ُُ

 ).٢/٢٤٦(» التلخيص احلبري« 

 .»ـ ببرد أخضر ـً مضطبعا جُّطاف النبي « -٣٩٠
َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«   َّ«) ٢/٧٩٤.( 

َرأيت رسول اهللا « -٣٩١  .»... جاء فصىل ركعتنيـ من سعيه ـحني فرغ  جُ
ّحجة النبي «   ).١٢١ص(لأللباين » جَّ

ّأخذت من أطراف شعر النبي «: احديث معاوية  -٣٩٢ ـ في أيام العشر ـ جُ
 .»بمشقص

 ).٥/٦٢(» النيل« 

َأما علمت أين قرصت عن «:  قال لهاّ أن معاوية بابن عباس حديث  -٣٩٣ َ



 
    

 .»؟ـ لحجته ـ بمشقص أعرايب عىل املروة جرسول اهللا 
 ).١/١٨١(» ضعيف سنن أيب داود« 

 اعتمر فطاف بالبيت وصىل خلف املقام جّأن رسول اهللا «: احديث ابن أيب أوىف  -٣٩٤
ه من الناس، ثم أتى الصفا وامل ُ ـ ثم حلق ًروة فسعى بينهام سبعا ركعتني ومعه من يسرت

 .»رأسه ـ
 ).٣٥٦، ١/١٨٨(» ضعيف أيب داود« 

َكل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن حمرس، وكل منى منحر « -٣٩٥ ّ ِّّ َ ـ إال ما وراء العقبة ُ
 .»ـ

 ).٤٢٤١ (رقم) ٦١٦ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

حد حتى أتى املزدلفة فصىل هبا فجمع بني املغرب والعشاء بأذان وا... « -٣٩٦
 .»ـ وإقامة ـ

ّحجة النبي «   ).٧٥ص(لأللباين » جَّ

ـ فكنا نلبي عن فخرجنا معه، معنا النساء والولدان «: وفيه... جِّيف صفة حجه  -٣٩٧
 .»النساء ونرمي عن الصبيان ـ

ّحجة النبي «   ).٥٠ص(لأللباين » جَّ

ّأفضت مع النبي « -٣٩٨ ِّ من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة يكربجُ ُ ِّ ّ مع كل ُ
 .»ـ ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ـحصاة، 

 .:، كالم سامحة الشيخ ابن باز التلبية والتكبري غداة النحر: ّ كتاب احلج، باب)٣/٦٢٣(» فتح الباري«

ـ اللهم اهللا أكرب، اهللا أكرب، : كان يرمي اجلمرة يف هذا املكان ويقول كلام رمى بحصاة« -٣٩٩
 .»فورا، وعمالً مشكورا ـاجعله حجا مبرورا، وذنبا مغ

 ).١١٠٧ (رقم) ٣/٢٣٢(» السلسلة الضعيفة« 

ّفقد حل لكم الطيب والثياب  ـ وحلقتم ـُإذا رميتم «: ً مرفوعالحديث عائشة  -٤٠٠
ّوكل يشء إال النساء ّ«. 

 ).١٠٤٦(رقم ) ٤/٢٣٥(» إرواء الغليل« 

ّإذا رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل يشء إال«: بحديث ابن عباس  -٤٠١ ٍ ّ ّ ـ فقال .  النساءُ
جأما أنا فقد رأيت رسول اهللا : العباس؟ فقال ابن العباسوالطيب يا أبا : رجل



 
    

 .»يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم ال؟ـ 
 ).٢٣٩(حديث رقم » السلسلة الصحيحة« 

ّفقد حل لكم كل  ـ وذبحتم وحلقتم ـُإذا رميتم اجلمرة «: لحديث عائشة  -٤٠٢
 .»ٍيشء إال النساء

 ).١٠١٣(رقم ) ٣/٧٤(» السلسلة الضعيفة«، )٢٣٩( رقم حديث» لة الصحيحةالسلس« 

أخربين بيشء عقلته : ُ قلتاُسألت أنس بن مالك «: عن عبدالعزيز بن رفيع قال -٤٠٣
فأين صىل : قلت. بمنى:  يوم الرتوية؟ قالـ والعصر ـ، أين صىل الظهر جّعن النبي 

 .»ُكام يفعل أمراؤكافعل : ثم قال. باألبطح: العرص يوم النفر؟ قال
 أين يصيل الظهر يوم الرتوية؟: بابّكتاب احلج، »  الباريفتح« 

وهل ترك لنا «: ًيا رسول اهللا، أين تنزل غدا؟ قال: ُقلت: حديث أسامة بن زيد قال -٤٠٤
ًعقيل منزال؟ ًنحن نازلون غدا بخيف بني كنانة املحصب حيث قاسمت «: ثم قال. »ٌ

ي كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن ال ـ وذلك أنّ بنقريش عىل الكفر، 
 .»يبايعوهم وال يؤووهم ـ

إذا :  كتاب اجلهاد والسري، باب)٦/٢٠٣(و،  مكةجّنزول النبي : كتاب احلج، باب) ٣/٥٢٩(» فتح الباري«
َأسلم قوم يف دار احلرب وهلم مال وأرضون فهي هلم ٌٌ. 

 .»لطواف بالبيتفليكن آخر عهده ا ـ أو اعتمر ـَّمن حج هذا البيت « -٤٠٥
 .وذكر أهنا زيادة غري حمفوظة) ٤/١٦(» حتفة األحوذي«، )٥٥٥٥(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّلوال أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من «: ًمرفوعالحديث عائشة  -٤٠٦
ُالنفقة ما يقوى عىل بنائه لكنت أدخلت فيه من احلجر   .احلديث» ...  أذرع ـةـ خمسُ

 ).٥/٥١(» النيل«، وبنياهنا مكة فضل :باب ،ّ كتاب احلج)٣/٥١٩(» فتح الباري« 

ّصالة يف مسجدي هذا كألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام، « -٤٠٧
ـ وصالة الجمعة بالمدينة كألف صالة فيما سواها، وصيام شهر رمضان في 

 .»المدينة كصيام ألف شهر فيما سواها ـ
 ).١٠٦٧(رقم ) ٣/١٨١(» السلسلة الضعيفة« 

 
 باب الفوات واإلحصار

 



 
    

ّمن أدرك مجعا مع اإلمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك احلج، « -٤٠٨ ـ ومن لم يدرِك ً
 .»جمعا فال حج له ـ

 .من قدم ضفة أهله بليل فيقفون باملزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر: بابّكتاب احلج، » الفتح«

ُأن عبداهللا بن عمر  -٤٠٩ ً حني خرج إىل مكة معتمرابّ ُإن صددت عن «:  يف الفتنة قالّ ِ ُ
ّ، فأهل بعمرة من أجل أن رسول اهللا جُالبيت صنعت كام صنعنا مع رسول اهللا   كان جُّ

ُأهل بعمرة عام احلديبية  َ ُ  .»ـ وأهدي شاة ـّ

 .املعتمرإذا أحرص : بابكتاب املحرص، » الفتح« 



 
    

 
 كتاب البیوع




 نهي عنهما باب شروطه و
 

ّا أحب إىل اهللا من كد يده، ًطعامُما أكل العبد « -٤١٠  من عمله بات ـ ومن بات كاالًّ
 .»مغفورا له ـ

 ).١٧٩٤(رقم ) ٤/٢٧٧(» السلسلة الضعيفة« 

ٌإذا اختلف املتبايعان وليس بينهام بينة واملبيع قائم بعينه « -٤١١ فالقول ما قال ، ـ تحالفا ـِّ
فالقول قول البائع «: ًوفيه أيضا. »َّالبائع أو يرتادان البيع

 .»ـ والسلعة قائمة ـ
 ).٢/١٢٣(» الروضة الندية«، )١٢٢٢( حديث )٣/٣٢(» التلخيص احلبري«، )٣٦٩-٨/٣٦٨(» املحىل«

ُّسئل النبي  -٤١٢ ـ إذا كان جامدا فألقوها وما «:  عن فأرة سقطت يف سمن فقالجُ
 .»حولها، وإن كان مائعا فال تقربوه ـ

» رشح زاد املستقنع«، قع من النجاسات يف السمن واملاءما ي:  كتاب الوضوء، باب)١/٤١٠(» فتح الباري«
السلسلة «، )٥/٣٣٧(ِّالبن القيم » هتذيب السنن«، )٥/٥١٧(» حتفة األحوذي«، )١/٢٣٤(للشيخ الفوزان 

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«، )١٥٣٢( رقم )٤٣-٤/٤٠(» الضعيفة َّ«
)٢/٩١٤.( 

 .»ـ إال ثمن كلب الصيد ـلب والسنَّور هنى عن ثمن الك« -٤١٣
حاشية الشيخ ابن باز عىل «، »اجلد احلثيث«، يف نسختيكام الشيخ ابن باز تعليق ) ٧/٢٧٢(» سنن النسائي«

 ).٢/٩١٠ (»َّالتخريج املحرب احلثيث«، )٢/٤٨١(» البلوغ

َّ عن ثمن الكلب وأجر البغي وكسب اجلجام جُّهنى النبي « -٤١٤  .»ـ والضب والضبع ـّ
 ).٥٨٢٨(حديث رقم ) ٥/٢٥١٣(» ذخرية احلفاظ« 

 .»ـ مخافة أن يبغين ـهنى عن كسب اإلماء « -٤١٥
 .)٣٢٧٥( رقم ) فام بعدها٨١١/ القسم الثاين٧(» السلسلة الصحيحة« 

رجل له : إنما يزرع ثالثة: ـ وقال عن املحاقلة واملزابنة جهنى رسول اهللا « -٤١٦



 
    

 .»ذهب أو فضة ـأرض، ورجل منح أرضا، ورجل اكترى أرضا ب
 .كراء األرض بالذهب والفضة:  كتاب احلرث واملزارعة، باب)٥/٣٢(» الفتح« 

ـ وهي طرح الرجل  هنى عن املنابذة جّأن رسول اهللا «: احديث أيب سعيد  -٤١٧
ـ ، وهنى عن املالمسة ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ـ

 .»لمس الثوب ال ينظر إليه ـ: والمالمسة
 .بيع املالمسة:  كتاب البيوع، باب)٤/٤٢٢(» الفتح« 

َ هنى عن بيع حبل احلبلة جّأن رسول اهللا «: بُحديث ابن عمر  -٤١٨
ـ وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج 

 .»الناقة ثم تنتج التي في بطنها ـ
 .بيع الغرر وحبل احلبلة:  كتاب البيوع، باب)٤/٤١٩(» حالفت«. وهو مدرج من كالم نافع: قال اإلسامعييل

 .»ـ طعام أو بر ـ... «: َّيف خرب املرصاة -٤١٩
 ).٢/٢٢١(» الروضة الندية« 
 
 
 

اــــــــبباب الر 
 

 .»ـ في الخطيئة ـدرهم ربا أعظم عند اهللا من ستة وثالثني زنية « -٤٢٠
 ).٣/١٠٥٢(للسخاوي » اإلجوبة املرضية«. كرةوهي زيادة من: الزيادة عند الدارقطني وقال عنها السخاوي

 .»ـ والرائش الذي يمشي بينهما ـَّلعن اهللاُ الرايش واملرتيش « -٤٢١
حاشية «، )١٢٣٥( رقم )٣/٣٨١(» السلسلة الضعيفة«، )٤٦٨٤ (رقم) ٦٧٥ص(» ضعيف اجلامع الصغري«

 ).٢/٧٥٢(» الشيخ ابن باز عىل البلوغ
 

 أبواب السلم والقرض والرهن
 

َّن دينا ينوي قضاءه أداه اهللا عنه من أدا« -٤٢٢  .»ـ يوم القيامة ـً
 ).٥٣٧٠ (رقم) ٧٥٧ص(» ضعيف اجلامع« 

 .»ـ له غنمه وعليه غرمه ـَّال يغلق الرهن « -٤٢٣



 
    

(βÎ ﴿: عند قوله تعاىل) ٣/٤١٣(» تفسري القرطبي« uρ óΟçFΖä. 4’ n?tã 9�xÿy™ öΝs9uρ (#ρ ß‰Éfs? $Y6 Ï?%x. Ö≈yδÌ�sù ×π|Êθ ç7 ø)̈Β ...﴾
 .]٢٨٣: قرةالب[

 

 باب التفليس والحجر
 

ًأيام رجل باع متاعا « -٤٢٤ ًفأفلس الذي ابتاعه ومل يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه ُ
 .»ـ وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء ـّفهو أحق به 

القرض والوديعة فهو إذا وجد ماله عند مفلس يف البيع و: كتاب االستقراض وأداء الديون، باب» الفتح«
ّ به،   ).٢/٥١٩(» حاشية الشيخ ابن باز عىل البلوغ«أحق

ًال حيل المرأة أن تعطي عطية « -٤٢٥ ّّ ُ  .»ّإال بإذن زوجها ـ من مالها ـٍ
حاشية الشيخ ابن باز عىل «: ، وانظر)١(»ّمن مال زوجها إال بإذنه«: وابَّضعيف وحمرف، والص: قال ابن باز

 ).٢/٥٢٣(» البلوغ
 

 صلحباب ال
 

 .»ـ ما وافق الحق منها ـاملسلمون عىل رشوطهم « -٤٢٦
 ).١٣٠٣(رقم ) ٥/١٤٢(» إرواء الغليل« 

ّيف رشاج احلرة كانا  ـ قد شهد بدرا ـحديث خماصمة الزبري مع رجل من األنصار  -٤٢٧
ُاسق يا زبري ثم أرسل إىل جارك«:  للزبريجيسقيان به، فقال رسول اهللا  فغضب . »ِ

ُول اهللا، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول اهللا يا رس: ّاألنصاري فقال َّ ـ «: وفيه... جََّ
رسولَ اهللا ا فلم فَظَ األنصارياستوعى للزبري حقه يف رصيح احلكم ـجأح َّ«. 
إذا أشار اإلمام :  كتاب الصلح، باب)٥/٣٦٥(» فتح الباري« ،الزيادة األوىل) ٩٨٧ص(» الصارم املسلول«

 .الزيادة الثانية) ٢٧٠٨(البني، رقم  باحلكم بالصلح فأبى حكم عليه

ُأم كلثوم بنت عقبة حديث  -٤٢٨ ّليس الكذاب «:  يقولجَ أهنا سمعت رسول اهللا لّ
ًالذي يصلح بني الناس فينمي خريا أو يقول خريا ً ُ ِ ـ ولم أسمعه يرخص في شيء  .»ُ

في الحرب، وحديث الرجل : إنه كذب إال في ثالث: مما يقول الناس
 .واإلصالح بين الناس ـالمرأته، 

                                                
 .تسجيالت الربدين» إغاثة اللهفان«أول الرشيط السادس من أرشطة  ) ١(



 
    

 وما ٢/٧٤(» السلسلة الصحيحة«ُليس الكاذب الذي يصلح بني الناس، : كتاب الصلح، باب» الفتح«
 .)٥٤٥( رقم )بعدها

 
َحيدث الرجل امرأته : ّال حيل الكذب إال يف ثالث« -٤٢٩ والكذب يف احلرب، ، ـ ليرضيها ـُِّ

 .»والكذب ليصلح بني الناس
 ).١/٢١٩(» ضعيف الرتمذي« 

 
 باب الحوالة والضمان

 
 .»يف قربه حتى يقىض عنه دينه ـ مغلول ـَّصاحب الدين « -٤٣٠

 ).١٣٧٧(رقم ) ٣/٥٥٧(» السلسلة الضعيفة« 

 
 باب الشفعة

 
َ الشفعة يف كل ما مل يقسم، ججعل رسول اهللا « -٤٣١ ُ ـ فإذا وقعت الحدود وصرفت ِّ

 .»الطرق فال شفعة ـ
 .لشفعة فيام مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعةا:  كتاب الشفعة، باب)٤/٥١٠(» الفتح« 

 
 باب المساقاة واإلجارة

 
 .»ـ بشيء ـال تكروا األرض « -٤٣٢

 .)١٤٧٨( رقم )٥/٢٩٨(» اإلرواء«، )٦٢٢٧ (رقم) ٩٠٥ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ُأعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه، « -٤٣٣ َ ََّ  .»ـ وأعلمه أجره وهو في عمله ـِ
 ).٩٤٣ (رقم) ١٣٤ص(» صغريضعيف اجلامع ال« 

ُّاستأجر النبي « -٤٣٤ ً وأبو بكر رجال من بني الديل هاديا خريتا جَ ِّ ِ ً ًُيتالماهر : ـ الخر
 .»بالهداية ـ

ًإذا استأجر أجريا ليعمل له بعد ثالثة أيام وبعد شهر أو بعد سنة : كتاب اإلجارة، باب) ٤/٥١٨(» الفتح«
ّهجرة النبي :  كتاب مناقب الصحابة، باب)٧/٢٨٠(و، اء األجلجازومها عىل رشطهام الذي اشرتطاه إذا ج



 
    

 . وأصحابه إىل املدينةج
 

 باب إحياء الموات
 

 .»ـ وثمنه حرام ـيف املاء، والكأل، والنار : املسلمون رشكاء يف ثالث« -٤٣٥
عند » تفسري ابن كثري«، )١٥٥٢(رقم ) ٦/٦(» اإلرواء«، )٥٩٣٥ (رقم) ٨٥٥ص(» ضعيف اجلامع الصغري«
Λä÷ƒ ﴿: له تعاىلقو u t�sùr& $̈Β šχθèOã� øt rB ﴾] ٦٣: الواقعة[. 

 
 باب الهبة والعمرى والرقبى

 
ِاتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم « -٤٣٦ ِ  .»ـ كما تحبون أن يبروكم ـَّ

 ).١٢١ (رقم) ١٩ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»ـ فلو كنت مفضال أحدا لفضلت النساء ـَّسووا بني أوالدكم يف العطية، « -٤٣٧
 ).٣٤٠ (رقم) ١/٥١٤(» السلسلة الضعيفة« 

ُولو دعيت إىل كراع ألجبت، ولو ، ـ تهادوا فإن الهدية تذهب السخيمة ـ« -٤٣٨ ُ
 .»َّأهدي إيل كراع لقبلت

 ).٢٤٩٢ (رقم) ٣٦٦ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»ـ وتصافحوا يذهب الغل عنكم ـُّهتادوا حتابوا، « -٤٣٩
 ).١٦٠١(رقم ) ٤٦-٦/٤٤(» إرواء الغليل« 

 
 باب اللقطة

 
َّأصبت رصة فيها مائة دينار، فأتيت النبي «:  قالاّحديث أيب بن كعب  -٤٤٠ ُُ ً :  فقالجَُّ
ًعرفها حوال« ُفعرفتها حوال فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال. »ِّ ًُ ًعرفها حوال«: َّ ِّ« .

ًفعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثالثا فقال ُ ُ َاحفظ وعاءها وعددها ووكاءها، ف«: َّ ـ أحد إن جاء ِ
 .»يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه ـ

 ).٥/٣٨٣(» النيل«ُّإذا أخربه رب اللقطة بالعالمة دفع إليه، : كتاب يف اللقطة، باب» الفتح« 



 
    

 

 باب الفرائض

 

 .»فلورثته ا ــ أو حقًمن ترك ماال « -٤٤١

فيصل اليوسف هذه . ِّتتبع املحقق د) ٢٦٦٤-٦/٢٦٦٣(للنسفي » الكايف رشح الوايف«حاشية حتقيق كتاب 
اللفظة يف كثري من األصول فلم يعثر عىل تلك الزيادة وأشار إىل توارد الفقهاء عىل إيرادها ضمن لفظ 

 .احلديث

 

 باب الوصايا

 

 يعودين وأنا بمكة، وهو يكره أن جُّجاء النبي «:  قالاحديث سعد بن أيب وقاص  -٤٤٢
يا رسول اهللا، : ُقلت. ـ ابن عفراء ـيرحم اهللا «: يموت باألرض التي هاجر منها، قال

لكن البائس سعد بن خولة «: ، وفيه»...ّأويص باميل كله؟ 
 .»ـ في فتح مكة ـ«ًوفيه أيضا أن ذلك . » أن مات بمكة ـجـ يرثي له رسول اهللا 

 .سّأن يرتك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا النا:  كتاب الوصايا، باب)٤٢٩-٥/٤٢٨(» الفتح«

 .»الثلث والثلث كثري ـ أوص بالعشر، أوص بـ ـ« -٤٤٣

 ).٢١٢١(رقم » ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»ـ وال إقرار له بدين ـال وصية لوارث « -٤٤٤

 ).٨/١٧٩(» حاشية ابن عابدين« 



 
    

 
 كتاب النكاح

 
َّيا معرش الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم، « -٤٤٥ َ

 .»ـ وهو اإلخصاء ـفإنه له وجاء 
ُّمن استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج«: جّقول النبي : كتاب النكاح، باب» الفتح« ّ «

 ّوهل يتزوج من ال أرب له يف النكاح؟

وفيه . »ـ في النكاح وغيره ـ خطبة احلاجة جّعلمنا رسول اهللا «: حديث خطبة احلاجة -٤٤٦
 .»اللة ـضـ وكل بدعة في الدين   ...ـ ونستهديه ـ... «: ًأيضا

 .)١( حاشية رقم )٥/١(» السلسلة الصحيحة«، )١٣ص(لأللباين » خطبة احلاجة« 

ّأن امرأة عرضت نفسها عىل النبي : حديث -٤٤٧ َ ً ٌ فقال له رجلجّ . ِّيا رسول اهللا، زوجنيها: ُ
فذهب . »ًاذهب فالتمس ولو خامتا من حديد«: قال. ما عندي يشء: قال. »ما عندك؟«: فقال

ًال واهللا ما وجدت شيئا وال خامتا من حديد، ولكن هذا إزاري وهلا نصفه ـ : ثم رجع فقال ً ُ
ُوما تصنع بإزارك؟ إن لبسته مل يكن عليها منه «: جُّفقال النبي . ِوما له رداء ـ: ٌقال سهل

ُيشء، وإن لبسته مل يكن عليك منه يشء ْ َ ِ ُّرآه النبي ُفجلس الرجل حتى إذا طال جملسه قام، ف. »ٌ
ـ معي سورة البقرة أو التي : فقال. »ماذا معك من القرآن؟«:  فدعاه أو دعي له فقال لهج

 .»فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ـ: قال. تليها
 ).١٩٢٥ (رقم) ٦/٣٤٦(» إرواء الغليل« 

سكتت فهو رضاها،  ـأو ـ بكت  فإن... «:  يف نكاح البكراحديث أيب هريرة  -٤٤٨
 .» جواز عليهاوإن أبت فال

 ).١٨٣٤(رقم ) ٢٣٥-٦/٢٣٣(» إرواء الغليل« 

ُالثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذهنا « -٤٤٩ ِ ِ ِّ  .»ُنفسها، وإذهنا صامهتايف  ـ أبوها ـُِّّ
 ).٦/١٤٠(» النيل« 

ُ، وال تزوج املرأةَ املرأةُج املرأةِّزوُال ت« -٤٥٠ ـ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها َ نفسها، ِّ
 .»ـ
» االعتصام«، )١٨٤١ (رقم) ٦/٢٤٨(» اإلرواء«، )٦٢١٤ (رقم) ٨٩٧ص(» ضعيف اجلامع الصغري«



 
    

 ).٢/٦٥٠(للشاطبي 

إنكم إذا فعلتم : ـ وقالَّهنى عن اجلمع بني املرأة وعمتها، واملرأة وخالتها، « -٤٥١
 .»ذلك قطعتم أرحامكم ـ

 ).١(حممد حامد الفقي حاشية : حتقيق) ١/٤٠٢(» إغاثة اللهفان« 

فأقمنا هبا مخس «: قال.  فتح مكةجّيث الربيع بن سربة أن أباه غزا مع رسول اهللا حد -٤٥٢
 .»ـ في حجة الوداع ـ«: ويف رواية أيب داود. احلديث يف حتريم نكاح املتعة» ...عرشة
» اإلرواء«: وانظر. نسخ نكاح املتعة وحتريمها: باب) ١(حاشية ) ٢١١ص(» خمترص صحيح مسلم«
 .)١٩٠١( حديث )٣١٣-٦/٣١٢(

 
 باب الكفاءة والخيار

 
َّ بالنكاح األول مل ـ بعد ست سنين ـ ابنته زينب عىل أيب العاص جَّرد رسول اهللا « -٤٥٣

 .»ًحيدث شيئا
 ).١/٢٢٤(» ضعيف سنن أيب داود« 

 
 

 باب عشرة النساء
 

َلو أمرت أحدا أن يسجد ألحد ألم« -٤٥٤ َ ُ ً ُرت املرأة أن تسجد لزوجها، ُ َ ُ ـ ولو أن رجال أمر ْ
ته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل امرأ

 .»أحمر لكان نولها أن تفعل ـ
 ).٤٧٩٦ (رقم) ٦٩٢ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّلو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت النساء أن يسجدن ألزواجهن، « -٤٥٥ ُ َُ ُ ً ـ لما ًُ
 .»جعل اهللا لهم عليهن من الحق ـ

 ).٤٨٤٢ (رقم) ٦٩٩ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ُإين أتيت احلرية فرأيتهم يسجدون ملرزبان هلم فأنت : ُقلت: حديث قيس بن سعد قال -٤٥٦
ّ أن نسجد لك ـ أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ «: قال. ُيا رسول اهللا أحق



 
    

ُفال تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت النساء أن   ـ:قال. ال: قلت: قال ً ُُ ً
ّسجدن ألزواجهن، ملا جعل اهللا هلن عليهن من احلقي ّ ّ ّ ُ«. 

 ).١/٢١٠(» ضعيف سنن أيب داود« 

ُخريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيل، « -٤٥٧ ـ ما أكرم النساء ُ
 .»إال كريم، وال أهانهن إال لئيم ـ

 ).٨٤٥(حديث رقم ) ٢/٢٤٢(» السلسلة الضعيفة« 

 .»ـ ولبناته ـُخريكم خريكم لنسائه « -٤٥٨
 ).٢٩١٨ (رقم) ٤٢٨ص(» عيف اجلامع الصغريض« 

ُواطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء... « -٤٥٩ . »ّبكفرهن«: بم يا رسول اهللا؟ قال: قالوا. ُ
 .»...يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان ـ وـ «: يكفرن باهللا؟ قال: قيل

 .عيدموعظة اإلمام النساء يوم ال: كتاب العيدين، باب )٢/٥٤٢(» فتح الباري« 

 الواصلة واملستوصلة، والواشمة واملستوشمة، جلعن رسول اهللا « -٤٦٠
 .»ـ والواشرة والمستوشرة ـ

 ).١/٢٧٦(» التلخيص احلبري« 

 .»ـ  لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ـكنا نعزل والقرآن ينزل، « -٤٦١
 .العزل: كتاب النكاح، باب) ٩/٣٠٥(» الفتح« 

ُّلة فنظرت يف الروم وفارس فإذا هم يغيلون أوالدهم فال ُلقد مهمت أن أهنى عن الغي« -٤٦٢ ُ
ًيرض أوالدهم شيئا َ ُّ ذلك الوأد «: جـ ثم سألوه عن العزل فقال رسول اهللا  .»ُ

 .» ـ»﴾ ™sŒÎ) äοyŠ…âöθyϑø9$# ôMn=Í×ß# ﴿: الخفي، وهي
 ).٦/٢٢٣(» النيل« 

ُإذا أتيت املرأة يف دب: ّأن هيود كانت تقول: احديث جابر  -٤٦٣ ُ ِ رها ثم محلت كان ُ
öΝ ﴿: فنزلت: ُولدها أحول، قال ä.äτ!$ |¡ ÎΣ Ó^ ö�ym öΝ ä3©9 (#θ è?ù' sù öΝ ä3rO ö�ym 4’ ¯Τr& ÷Λä ÷∞Ï© ﴾ .ٌوزاد مسلم :

 .ـ غير أن ذلك في صمام واحد ـإن شاء جمبية وإن شاء غري جمبية 
 ).٦/٢٣٠(» النيل« 
 

 باب الصداق
 



 
    

َّأيام رجل أعتق أمة ثم تزوجها « -٤٦٤ ً  .»فله أجران د ــ بمهر جديَ
ضعيف اجلامع «َّاري ومن أعتق جارية ثم تزوجها، ِّاختاذ الرس: كتاب النكاح، باب) ٩/١٢٨(» الفتح«

 ).٢٢٣٣(» الصغري

ّحديث املرأة التي وهبت نفسها للنبي  -٤٦٥ ُ قال للرجل الذي أرادهاج، وفيه أنه جَ ما «: َّ
ـ فقم فعلمها عشرين آية «: قال. سورة البقرة أو التي تليها: قال. »حتفظ من القرآن؟
ّ ملا زوجه قال لهجويف رواية أنه . »وهي امرأتك ـ ـ ال تكون ألحد بعدك «: ّ

 .»مهرا ـ
 ).١٩٢٩(رقم ) ٦/٣٥٠(» إرواء الغليل« 

 
 باب الوليمة

 
 .»ـ واجعلوه في المساجد ـِأعلنوا هذا النكاح وارضبوا عليه بالغربال « -٤٦٦

 ).١٩٩٣(رقم ) ٧/٥٠(» إرواء الغليل« 

 .»ـ واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوفـ أعلنوا هذا النكاح « -٤٦٧
 .)٩٦٦( رقم )١٣٧ص(» ضعيف اجلامع الصغري«، )١٩٩٣(» اإلرواء«، )٩٨٢(» السلسلة الضعيفة«

ُألجبت، ولو أهدي إيل كراع لقبلت ـ الغميم ـُلو دعيت إىل كراع « -٤٦٨ َّ«. 
 .اب إىل كراعمن أج: كتاب النكاح، باب) ٩/٢٤٦(» الفتح« 

ـ ومن دخل على غير دعوة دخل ُمن دعي فلم جيب فقد عىص اهللا ورسوله، « -٤٦٩
 .»سارقًا وخرج مغيرا ـ

 ).٥٥٧٩ (رقم) ٨٠٤ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ُّرش الطعام  ـ من دخل على طعام ولم يدع له دخل فاسقًا وأكل حراما و ـ« -٤٧٠
ُطعام الوليمة يدعى األغنياء ويرتك الفقراء، و  .»ُمن مل جيب الدعوة فقد عىص اهللا ورسولهُ

السلسلة «، )٥٠٤٣(حديث رقم » السلسلة الضعيفة«حاشية، ) ٢٤٥٣(رقم ) ٤/٩٤(» مسند الطياليس«
 ).١٠٨٥(حديث رقم » الصحيحة

ُأومل رسول اهللا « -٤٧١  .»ـ بأم سليم ـ جَ
 ).٢١٨٠(رقم ) ٢/١٠٣٣(» ذخرية احلفاظ«، )٥/١٩١٦(البن عدي » الكامل« 
 



 
    

 الخلعباب 
 

َأتردين عليه حديقته؟«: وفيه... بخرب امرأة ثابت بن قيس بن شامس  -٤٧٢ َِّ :  قالت.»ُ
 .أما الزيادة فال ـ: ـ قال. نعم وزيادة

 ).٦٢، ٥٨ص(ّحممد تقي الدين اهلاليل » أحكام اخللع يف اإلسالم« 

 
 باب الطالق

 
ُ أنه طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبُحديث عبداهللا بن عمر  -٤٧٣ بعها بطلقتني ّ

َأخريني عند القرءين الباقيني، فبلغ ذلك رسول اهللا  ُيا ابن عمر، ما هكذا أمرك «:  فقالجُ َ
ّاهللاُ، أخطأت السنة : وذكر احلديث، وفيه... »َُّ

ال، : يا رسول اهللا، لو كنت طلقتها ثالثًا أكان لي أن أجمعها؟ قال: ـ فقلت
 .كانت تبين وتكون معصية ـ

 ).٢٦٢، ٥/٢٥٤ (»زاد املعاد« 

ًكان الرجل إذا طلق امرأته ثالثا «: بحديث ابن عباس  -٤٧٤ ّ ـ قبل أن يدخل بها ـُ
َوصدرا من إمارة عمر، فلام رأى الناس  وأيب بكر ججعلوها واحدة عىل عهد رسول اهللا  ُ ً
 .»ّأجيزهن عليهم: تتايعوا فيها قال ـ يعني عمر ـ

 ).١١٣٤(رقم ) ٣/٢٧٠(» السلسلة الضعيفة« 

ّرجال طلق امرأته عىل عهد رسول اهللا ّأن «: اث حممود بن لبيد حدي -٤٧٥ ً ً ثالثا جُ
ِأيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم؟«:  وقالجُّفغضب النبي  ُ َ ُ!« ،

 .»ـ وأمضاه عليه ولم يرده ـ
 .حممد الفقي: حتقيق) ١/٣٣٠(» إغاثة اللهفان« 

ّإن اهللا جتاوز ألمتي عام وسوست أو حدثت به أن« -٤٧٦ ّ ّ ـ وما فسها ما مل تعمل به أو تكلم ّ
 .»استكرِهوا عليه ـ

 .ًإذا حدث ناسيا يف األيامن: كتاب األيامن والنذور، باب) ١١/٥٥٢(» الفتح« 



 
    



 
    

 
 كتاب الرجعة

 
ـ مره فليراجعها ويعتد «: خرب تطليق ابن عمر المرأته وهي حائض، وفيه -٤٧٧

 .»ئًا ــ فردها علي ولم يرها شي«: ًوفيه أيضا. »بتطليقة ـ
 ).٢/٦١٥(» حاشية الشيخ ابن باز عىل البلوغ«، )٢٥٣-٦/٢٥٢(» النيل«، )٢/٥٠(» الروضة الندية«

 
 باب اللعان

 
فتالعنا وأنا مع الناس عند «: قال سهل: ، وفيهاحديث سهل بن سعد الساعدي  -٤٧٨

َفطلقه. ُكذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها: ُ، فلام فرغا قال عويمرجرسول اهللا  ًا ثالثا ّ
 .»ـ فكانت تلك سنة المتالعنين ـ، جَقبل أن يأمره رسول اهللا 

 ).٤/٢٠٦(» صحيح مسلم«، اللعان ومن طلق بعد اللعان:  كتاب الطالق، باب)٩/٣٦١(» الفتح«

ّحديث الرجل الذي ولدت امرأته غالما أسود فشكا إىل النبي  -٤٧٩ ً ُ َهل لك من «:  فقالجُ
ّفأنى «: قال. فيها األمحر واألسود وغري ذلك: قال. »ُلواهنا؟فام أ«: قال. نعم: قال. »إبل؟
ٌوهذا عرق نزع«: قال. ٌعرق نزع: قال. »ذلك؟ ِ« .
 .فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء ـ: ـ وقال
 .)٨٩ص(جهاد املرشدي : قيقالبن طاهر املقديس، حت» إيضاح اإلشكال«
 
جملا أصيب جعفر بن أيب طالب أمرين رسول اهللا : لتُحديث أسامء بنت عميس قا -٤٨٠

ِتسلبي ثالثا ثم اصنعي ما شئت«: فقال ً«. 
 .»سلمي ـ تسلمي ـ تسكني ـ تسلبني ـ ال تسلني ـ«: َّحترفت الكلمة األوىل إىل

 .)٣٢٢٦( رقم ) وما بعدها٦٨٤/ القسم الثاين٧(» السلسلة الصحيحة«

َّ أن النبي لحديث عائشة  -٤٨١ ُا وأهنا سمعت صوت رجل يستأذن يف  كان عندهجّ
يا رسول اهللا، أراه فالنا، لعم حفصة : فقلت: لـ قالت عائشة بيت حفصة، 

ٌ لو كان فالن حيا :  فقالت عائشة.من الرضاعة ـ
ّنعم، إن الرضاعة حيرم منها ما «: جَّ دخل عيل، فقال رسول اهللا ـ لعمها من الرضاعة ـ



 
    

 .»حيرم من الوالدة

 . وما نسب من البيوت إليهنجّأزواج النبي ما جاء يف بيوت : كتاب فرض اخلمس، باب )٦/٢٤٤(» الفتح«

 

 باب النفقات

 

ّإن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم، أمواهلم لكم « -٤٨٢ ُّ ُ
 .»ـ إذا احتجتم إليها ـ

 ).٦/٦٦(» اإلرواء«، )٦/١٥(» النيل« 

ـ وال تنسوا الجيران وذا واألدنى فاألدنى، ِّابدأ بأمك وأبيك، وأختك وأخيك، « -٤٨٣
 .»الحاجة ـ

 ).٣١٦ (رقم) ١/٤٨٦(» السلسلة الضعيفة« 



 
    

 

 كتاب الجنایات

 

 

 باب الديات

 

 .»واملعدن جبار ـ والنار جبار ـالعجامء جرحها جبار، « -٤٨٤

 .املعدن جبار والبئر جبار:  كتاب الديات، باب)١٢/٢٦٦(» الفتح« 

ّأال إن دية اخلطأ « -٤٨٥ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل منها أربعون   ــ وَ
 .»ُيف بطوهنا أوالدها

» حاشية الشيخ ابن باز عىل البلوغ«. بإسقاط الواو» ّأال إن دية اخلطأ شبه العمد«: صوابه: قال الشيخ ابن باز
)٢/٦٦١.( 

: شعبةأنه استشار الناس يف إمالص املرأة فقال املغرية بن «: اُحديث عمر  -٤٨٦
َشهدت رسول اهللا  َ قىض فيها بغرة عبد أو أمةجُ ٍَّ ائتني بمن يشهد معك، فأتاه : فقال. ُ
 .»ضرب الرجل بطن امرأته ـ: ـ فشهد له، يعنيبمحمد بن مسلمة 

 ).١/٤٥٩(» ضعيف أيب داود« 



 
    



 
    

 
 كتاب الحدود

 
َل به يف األرض خري ألهل األرض من أن يمطروا َعمُ يٌّدَح« -٤٨٧ ُ أربعني  ــ ثالثين أو ٌ

 .»ًصباحا
 ).٢٣١(رقم ) ١/٦٥(» السلسلة الصحيحة« 
 

 باب حد الزاني
 

ِيا رسول اهللا، اقض بيننا : ٌّجاء أعرايب فقال«:  يف قصة العسيفاأيب هريرة حديث  -٤٨٨
ّإن ابني : ـ فقال األعرابي ـ. ِصدق، اقض بيننا بكتاب اهللا: ُفقام خصمه فقال. بكتاب اهللا

 .احلديث» ... بامرأتهًكان عسيفا عىل هذا فزنى
 .ِّاالعرتاف بالزنا:  كتاب احلدود، باب)١٢/١٤٢(» الفتح« 

ٌفجرت جارية آلل رسول اهللا  -٤٨٩ َ ّيا عيل، انطلق فأقم عليها احلد«:  فقالجَ ِ ُفانطلقت . »ّ
ُفإذا هبا دم يسيل مل ينقطع، فأتيته فقال َيا عيل، أفرغت؟«: ٌ ُأتيتها ودمها يسيل، : ُ، قلت»ّ

ّ حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها احلد، دعها«: فقال ِ ُ
 .»ـ وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ـ

 .)٢٣٢٥( رقم )٣٦٠-٧/٣٥٩(» إرواء الغليل« 

َّإذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها فليجلدها « -٤٩٠ ِ ِّوال يثرب عليها، ثم إن زنت  ـ الحد ـُ ُ
: ـ والضفيرولو بضفري ... «: هوقال يف آخر. »وال يثرب عليها ـ الحد ـالثانية فليجلدها 

 .»الحبل ـ
: باب  كتاب احلدود، )١٢/١٦٩(» الفتح« من سورة النساء، ٢٥اآلية ) ١/٥٠٤(» تفسري ابن كثري« 

 .إذا زنت األمة

ـ لعله أن يتوب فيتوب اهللا ّهال تركتموه «: حديث ماعز واعرتافه بالزنا، وفيه -٤٩١
 .»عليه؟ ـ

 ).١/٤٣٩(» ضعيف أيب داود« 
 

 د السرقةباب ح



 
    

 
ّتقطع فيه يد السارق ثمن املجن ـ أدنى ما ـ« -٤٩٢ ُ«. 

 ).٢(حاشية ) ١/١٢٠(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّال تقطع اليد إال يف ثمن املجن « -٤٩٣ ّ  .»ـ أو نصف دينار فصاعدا ـُ
$‘ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπs%Í ﴿:  كتاب احلدود، باب قول اهللا تعاىل)١٢/١٠٧(» الفتح« ¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜø%$$ sù $ yϑßγtƒÏ‰ ÷ƒr& ﴾] ٣٨: املائدة[. 

 

 باب حد الشارب وبيان المسكر
 

َّأن النبي «: حديث -٤٩٤  .»ـ ثمانين ـ«: ًوفيه أيضا. »ـ أربعين ـ جلد يف اخلمر جّ
 ).١٦١، ٧/١٥٩(» نيل األوطار« 

ِكل مسكر حرام، « -٤٩٥ ُ  .»ـ أوله وآخره ـّ
 ).١(حاشية ) ١٧/٤٨(» سري أعالم النبالء« 

ّفإن كل مسكر حرام ،ـ احذروا كلّ مسكر ـ« -٤٩٦ ّ«. 
 .)١٨٧٢( رقم )٤/٣٥١(» السلسلة الضعيفة«، )١٩٧ (رقم) ٢٩ص(» ضعيف اجلامع«

 .»ـ ومفتر ـّهنى عن كل مسكر « -٤٩٧
 ).٦٠٧٧ (رقم) ٦١٨ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»ـ على كل مؤمن ـ ّكل مسكر حرام« -٤٩٨
 ).٤٢٥١ (رقم) ٦١٨ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»ـ والخمر ـًنة أخوف عليها من النساء ّما أخاف عىل أمتي فت« -٤٩٩
 ).٤٩٨٨ (رقم) ٧٢١ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 
 باب حد الحرابة

 
ًأن ناسا  -٥٠٠ : ج املدينة فاجتووها، فقال هلم رسول اهللا جمن عرينة قدموا عىل رسول اهللا ّ
، ثم ُّففعلوا فصحوا. »ُإن شئتم أن خترجوا إىل إبل الصدقة فترشبوا من ألباهنا وأبواهلا«

ّمالوا عىل الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن اإلسالم وساقوا ذود رسول اهللا  ، فبلغ ذلك جُّ
ُ فبعث يف أثرهم، فأيت هبم فقطع أيدهيم وأرجلهم وسمل أعينهم جَّالنبي  وتركهم يف ُ

ـ وكان عددها خمس «: ًوفيه أيضا. »ـ ثم نهى عن المثلة ـّاحلرة حتى ماتوا، 



 
    

 .»الحناء ـ: ةً يقال لهاعشرة، فنحروا منها واحد

» إرواء الغليل«، ّأبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها:  كتاب الوضوء، باب)١/٤٠٣(» فتح الباري«
 ).١٧٧(رقم ) ١/١٩٥(



 
    



 
    

 

 كتاب الجھاد
 

ِّوالذي نفيس بيده لوال أن رجاال من املؤمنني ال تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني وال « -٥٠١ ُ ً ّ
ُلفت عن رسية تغزو يف سبيل اهللا أجد ما أمحلهم عليه ما خت

ـ ولوددت أني أقتل في سبيل اهللا ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم 
 .»أحيا، ثم أقتل ـ

َ كتاب اجلهاد والسري، باب)٦/٢١(» الفتح«   .متنِّي الشهادة: ِّ

 .»ـ ال يناله إال أفضلهم ـذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل اهللا، « -٥٠٢
 ).٣٠٤٥ (رقم) ٤٤٧ص(» مع الصغريضعيف اجلا« 

َّالشهادة تكفر كل يشء إال الدين، « -٥٠٣ ُّ  .»ـ والغرق يكفر ذلك كلّه ـِّ
 ).٣٤٤٥ (رقم) ٥٠٤ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ً رسية إىل خثعم فاعتصم جبعث رسول اهللا «:  قالاجرير بن عبداهللا حديث  -٥٠٤ ّ
 فأمر لهم بنصف جي فبلغ ذلك النب: ـ قالٌناس بالسجود، فأرسع فيهم القتل، 

ُأنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املرشكني«:  وقالالعقل ـ ُ ّ يا رسول اهللا، : قالوا. »ٌ
 .»ال تراءى نارامها«: َمل؟ قال

 ).١/١٨٦(» ضعيف سنن الرتمذي«، )١/٢٥٧(» ضعيف سنن أيب داود« 

ُّسئل النبي «: احديث الصعب بن جثامة  -٥٠٥ َّبيتون ُ عن أهل الدار من املرشكني يجُ َ
ثم نهى عن قتلهم يوم حنين ـ ، »هم منهم«: فيصيبون من نسائهم وذرارهيم، فقال

 .»ـ
َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«  َّ«) ٢/٨٦٨.( 

 .»ـ أو أمير جائر ـٍأفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر « -٥٠٦
 ).٤٩١(رقم ) ٢٦٢ص(» السلسلة الصحيحة« 

 .»ـ أربعمائة ـ جعل فداء أهل اجلاهلية يوم بدر جَّبي ّأن الن« -٥٠٧
 ).١/٢٦٣(» داود أيبضعيف سنن « 

يا :  فقلناجُمشيت أنا وعثامن بن عفان إىل رسول اهللا : حديث جبري بن مطعم قال -٥٠٨



 
    

: جَرسول اهللا، أعطيت بني املطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول اهللا 
ّإنا بنو املطلب وبنو«  لبني عبد شمس جُّومل يقسم النبي : قال جبري. »ٌ هاشم يشء واحدّ

 غير جأبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول اهللا وكان ـ . وال لبني نوفل
، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان جأنه لم يكن يعطي قربى رسول اهللا 

 .»بعده ـ

مام وأنه يعطي بعض قرابته دون ّومن الدليل عىل أن اخلمس لإل: كتاب اخلمس، باب) ٦/٢٤٥(» الفتح«
 . لبني املطلب وبني هاشم من مخس خيربجبعض ما قسم النبي 

 

 باب السبق والرمي

 

ٍّإال يف خف أو نصل أو حافر ال سبق « -٥٠٩ ُ  .»ـ أو جناح ـّ

باب » تفسري القرطبي«، )٢(حاشية ) ١/٢٦١(» الباعث احلثيث«، )٢٠١-١٩٩(حديث » املنار املنيف«
  .يث وضعت يف فضل القرآنالتنبيه عىل أحاد

ـ وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على ال جلب وال جنب، « -٥١٠
 .»المسبق فيه فهو حرام ـ

 .حاشية) ٨٠ص(سعد بن نارص الشثري . د» كتاب املسابقات«، )٣٩ص(ّالبن القيم » الفروسية«

ً سابق بني اخليل، وجعل سهام سبقا، جّأن رسول اهللا ... «: حديث -٥١١ ً
 .»ّال سبق إال يف نصل أو حافر«:  وقال ـهما محلالًـ وس

 .)١٥٠٦( رقم )٥/٣٣٤(» إرواء الغليل« 



 
    

 
 كتاب األطعمة

 
 

 .» كل ذي ناب من السباعـ لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وـ هنى عن أكل « -٥١٢
 ).٦٠٣٤ (رقم) ٨٦٩ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»ـ فإن نقيقهن تسبيح ـال تقتلوا الضفادع، « -٥١٣
 ).٦٢٥٢ (رقم) ٩٠٢ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 
 

 باب الصيد والذبائح
 

ثم  ـ أو باز ـّما علمت من كالب «: ً مرفوعااّحديث عدي بن حاتم  -٥١٤
 .»...أرسلته

 ).١٨١-١٨٠ص(للشيخ صالح الفوزان » كتاب األطعمة« 

ًيا رسول اهللا، إن يل كالبا مكلبة فأفتني يف صيدها: حديث أيب ثعلبة قال -٥١٥ ُّال النبي فق. ّ
ّإن كان لك كالب مكلبة فكل مما أمسكن عليك«: ج : ذكي وغري ذكي؟ قال: قال. »ُ
 .احلديث...  ـ»وإن أكل منه«: وإن أكل منه؟ قال: ـ قال. »ذكي وغري ذكي«

َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«  َّ«) ٢/٨٣٤.( 

ُما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه« -٥١٦ َ َِ ـ وسأحدثكم عن ذلك؛ ّ فكلوه، ليس السن والظفر، ُ
 .»أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشةـ 

 .الوسم والعلم يف الصورة:  كتاب الذبائح والصيد، باب)٩/٥٩٠(» الفتح« 

ِّذكاة اجلنني ذكاة أمه « -٥١٧  .»ـ أشعر أو لم يشعر ـُ
 ).٢/٢٠٨(» رايةِّالد« 
 

 باب األضاحي
 

 .»يوم حجنا بقرة بقرة ـ ج  رسول اهللاـ ذبح«: لقول عائشة  -٥١٨
 ).١٣٣ص(للكندهلوي » حجة الوداع« 



 
    

َّأن النبي : أيب بردة بن نياريف خرب الرباء بن عازب حديث  -٥١٩ يف اجلذعة من   قال لهجّ
 .»ـ ولن تجزئ عن أحد بعدك ـ«: املعز

 .)٢٦٨٢ (رقم) ٤/١٠٤ (كتاب الضحايا» ِّحاشية ابن القيم عىل السنن« 

 

 قيقةباب الع

 

٥٢٠-  ّ  .ـ وختنهما لسبعة أيام ـ عن احلسن واحلسني جعق

 ).٣٨٥-٤/٣٧٩(» إرواء الغليل« 

ٌكل غالم مرهتن بعقيقته حتى تذبح عنه يوم السابع وحيلق رأسه « -٥٢١ ّ
 .»ـ ويدمى ـ

َّيسمى: أخطأ مهام، إنام هو«: قال أبو داود   ُ«. 

التخريج «، )٥/١٥١(» النيل«، )٧/٥٢٥(» املحىل«، )١(مع احلاشية رقم ) ٨/٣٤٥(للنووي » املجموع«
َّاملحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث  ).١/٢٧٧(» داود أيبضعيف سنن «، )٢/٨٢٦ (»َّ



 
    

 
 كتاب األیمان والنذور

 
 

ًإن هللا تسعة وتسعني اسام « -٥٢٢ ً  .»ّمن أحصاها دخل اجلنة ـ كلهن في القرآن ـّ
 .)٢٢٢٣( رقم )٥/٢٥١(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ُّإن هللا تسعة وتسعني اسام مائة إال واحدا، من أحصاها دخل اجلنة، وهو وتر حيب الوتر، « -٥٢٣ ٌ ً ّ ً ًً ـ ّ
هو اهللا الذي ال إله إال هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السالم المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب 

العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع الرزاق الفتاح 
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي 
الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع 
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي 

د المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الحمي
الواحد األحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر األول اآلخر 
الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك 

نع الضار النافع الملك ذو الجالل واإلكرام المقسط الجامع الغني المغني الما
 .»النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ـ

uρ â!$oÿôœ!¬ ﴿: عند قوله تعاىل» تفسري ابن كثري« F{$# 4o_ó¡çt ø: $# çνθ ãã÷Š $$sù $pκÍ5 ( (#ρ â‘sŒ uρ tÏ%©! $# šχρß‰Åsù=ãƒ þ’ Îû  ÏµÍ× ¯≈yϑ ó™r& ...﴾
» تفسري الشوكاين«، »هللا مائة اسم غري واحد«:  باب كتاب الدعوات،)١١/٢١٩(» الفتح«، ]١٨٠: األعراف[

حاشية ) ٢/٧٤١(» بلوغ املرام«، )٢/١٧٨(» ضعيف اجلامع الصغري«عند تفسري اآلية الكريمة السابقة، 
 .)٥٢٨ص(» فتح املجيد برشح كتاب التوحيد«الشيخ ابن باز، 

 .»فكفارته كفارة يمني ـ ولم يسمه ـًمن نذر نذرا « -٥٢٤
 .)٢٥٨٦( رقم )٨/٢١٠(» اإلرواء«، )٥٨٦٢ (رقم) ٨٤٥ص(»  الصغريضعيف اجلامع« 

 .»كفارة يمني ـ إذا لم يسم ـكفارة النذر «: ً مرفوعااُحديث عقبة بن عامر  -٥٢٥
 ).١/١٨٠(» ضعيف سنن الرتمذي«، )٢٥٨٦(رقم ) ٨/٢٠٩(» إرواء الغليل« 

 .»وكفارته كفارة يمني ـ النذر يمين ـ« -٥٢٦
 ).٥٩٨٩ (رقم) ٨٦٣ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

يا :  يف بعض مغازيه فلام انرصف جاءت جارية سوداء فقالتجخرج رسول اهللا  -٥٢٧



 
    

ًرسول اهللا، إين نذرت إن ردك اهللا ساملا أن أرضب بني يديك بالدفّ وأتغنّى َّ ُ ... 

 ثنيات   الوداع من    علينا البدر  ـ أشرق 

 ما    دعا   هللا  داع ـ  وجب الشكر علينا

 ).٤٩٤-٤٩٣ص(» موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان«، )٢٢٦١( رقم )٥/٣٣١(» حيحةالسلسلة الص«

ًإين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة «: اُحديث عمر  -٥٢٨  يف املسجد ـ أو يوما ـُ
 .»ـ وصم ـ اعتكف«: ًوفيه أيضا. »احلرام

 ).١/٢٤٣(» داود أيبضعيف سنن «، ًاالعتكاف ليال:  كتاب االعتكاف، باب)٤/٣٢٢(» الفتح«



 
    

 
 كتاب القضاء

 
 

ًإن اهللا مع القايض ما مل حيف عمدا « -٥٢٩  .»ـ يسدده للجنة ما لم يرد غيره ـّ

  ).١٦٦٢ (رقم) ٢٤١ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 
 

 باب الشهادات
 

ثم جييء  ـثم الذين يلونهم ـ  ّ الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنمخري« -٥٣٠
 .»...ٌقوم

  ).٧٠٠حديث /٢(» صحيحةالسلسلة ال« 

 .)١(»...قرين ـ القرون ـخري « -٥٣١

 ).٢/٢٠٨(» التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل«تعليق الشيخ األلباين عىل 
 

ناتباب الدعاوى والبي 
 

َّالبينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر « -٥٣٢  .»ـ إال في القسامة ـِّ

) ٢/١١٢٩(» ذخرية احلفاظ«، )٦/٢٣١٢(بن عدي ال» الكامل«، )٣/٢٠(» ضعيف اجلامع الصغري«
 ).٢٣٩٨(حديث 

                                                

د وعمران هكذا اشتهر احلديث عىل األلسنة، وقد أخرجاه يف الصحيحني من حديث ابن مسعو«: األلباينالشيخ قال   )١(
، ولفظ عمران »...خري الناس قرين«: بن حصني، ومسلم عن أيب هريرة وعائشة، ولفظ حديثها وحديث ابن مسعود

 .»...ّخري أمتي قرين«: وأيب هريرة



 
    



 
    

 
 كتاب العتق

 
 

ُفكان له مال يبلغ ثمن ًمن أعتق رشكا له يف عبد «: ً مرفوعابُحديث ابن عمر  -٥٣٣ ٌ
عدل فأعطى رشكاءه حصصهم وعتق قيمة  ـ بأعلى القيمة أو ـّالعبد قوم العبد عليه 

من «: ويف لفظ خمترص. » ما بقي ـ ـ ورقـ وإال فقد عتق منه ما عتقعليه العبد، 
ًأعتق رشكا له يف عبد عتق ما بقي يف ماله 

 .»ـ إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد ـ
كتاب »  الباريفتح«، )١٧٥٠(رقم ) ٦/١٧٣(، و)١(حاشية ) ١٥٢٢(رقم ) ٥/٣٥٧(» إرواء الغليل«

ُإذا أعتق نصيبا يف عبد وليس له مال استسعي ال: العتق، باب عبد غري مشقوق عليه عىل نحو الكتابةً
 ).١٠/٢٨١(للبيهقي » الكربىسنن ال«، )٢/٧٦٢(» بلوغ املرام«، )٥/١٥٦(

ّوإال قوم عليه «: اويف حديث أيب هريرة  -٥٣٤ ـ فاستسعي به غير مشقوق عليه ّ
 .»ـ

 .املصادر السابقة 

ـ والذي نفسي بيده لوال الجهاد في سبيل للعبد اململوك الصالح أجران، « -٥٣٥
 .»اهللا والحج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك ـ

َالعبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده:  كتاب العتق، باب)٥/١٧٦(» الفتح«  ِّ ِّ. 

ُال يقل أحدكم« -٥٣٦ َّأطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: ُ َّ ِّسيدي موالي، وال يقل : َِّّ
موالي، فإنّ : ال يقل أحدكمـ وفتاي وفتايت وغالمي، : عبدي، أمتي، وليقل: ُأحدكم

 .»سيدي ـ: موالكم اهللا، ولكن ليقل
» خمترص صحيح البخاري«عبدي أو أمتي، : َّكراهية التطاول عىل الرقيق، وقوله: كتاب العتق، باب» الفتح«

 ).٢/١٧٧(لأللباين 

ّخريت عىل : ُكان يف بريرة ثالث سنن:  أهنا قالتجِّ زوج النبي لحديث عائشة  -٥٣٧
 .احلديث... تقتزوجها حني ع

: ويف أخرى. »ـ كان زوج بريرة عبدا ـ«: ٌزاد مسلم يف رواية عن عائشة



 
    

 .»ـ فخيرت من زوجها ـ«: ًوفيه أيضا. »ـ وكان زوجها حرا ـ«

 كتاب الطالق، )٣٢١-٩/٣١٨(» الفتح«، )١٨٧٣ (»اإلرواء«، )١(حاشية ) ٢٣٧ص(» خمترص صحيح مسلم«
َخيار األمة حتت العبد: باب َّالتخريج املحرب احلثيث ألحاديث كتاب املحرر يف احلديث«، َ حاشية «، )٣/١٠٨٣ (»َّ

 ).٢/٥٨٦ (»الشيخ ابن باز عىل البلوغ

: ًإين أردت أن أشرتي جارية فأعتقها، فقال أهلها«:  قالتلحديث عائشة  -٥٣٨
َنبيعكها عىل أن والءها لنا، فقال  ـ ال يمنعك ذلك، إنما الوالء لمن أعتق «: جّ

 .»ـ

 ).٤/٣٣٨(فتاوى يف مسائل تتعلق بالعتق » أعالم املوقعني« 



 
    

 
 كتاب الجامع

 
 باب الشمائل

 
ـ وكان ربما تعلق رداؤه بالشجرة فال يلتفت ُال يلتفت وراءه إذا مشى، كان « -٥٣٩

 .»عوه عليه ـفحتى ير
 ).٤٥٠٦ (رقم) ٦٥٢ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ـ وإنّ حجزته لتساوي َاين ملك لسارت معي جبال الذهب، أتيا عائشة، لو شئت « -٥٤٠
َّإن ربك يقرئ عليك السالم ويقول لك: فقال الكعبة ـ ًإن شئت نبيا ملكا وإن شئت : ّ ِ  

َّنبيا عبدا، فأشار إيل ضع نفسك، فقلت ً ًنبيا عبدا:    بعد ذلك ال يأكل جوكان : قالت. » 
ًمتكئا ويقول  .»آكل كام يأكل العبد، وأجلس كام جيلس العبد«: َّ

 .)٢٠٤٥( رقم )٥/٦٥(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

 .»ـ طري ـٌّأنا يف قربي حي « -٥٤١
 ).٥٧ص(لأللباين » ُّالتوسل« 

ُشيبتني هود وأخواهتا « -٥٤٢  .»ـ وما فعل باألمم قبلي ـَّ
 ).١٩٣٠ (رقم) ٤/٤٠٢(» السلسلة الضعيفة« 

 .»ـ نعامة ـكبيضة ... «: ّيف وصف خاتم النبوة، وفيه -٥٤٣
مع ) ٦/٥٦٣(» فتح الباري« ...َّابن حبان من طريق سامك بن حرب، ونبه عىل أهنا غلطذلك يف رواية وقع 

 ).١(حاشية رقم 

ـ فجاء فإذا القدح  يبول يف قدح من عيدان ثم يوضع حتت رسيره، جُّكان النبي « -٥٤٤
ليس فيه شيء فقال المرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت 

: قال. شربته:  الذي كان في القدح؟ قالتأين البول: معها من أرض الحبشة
 .»صحة يا أم يوسف، فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه ـ

 ).١١٨٢(رقم ) ٣/٣٢٩(» السلسلة الضعيفة« 

ّيف أم الكتاب خلاتم النبيني وإن آدم ملجندل يف ) عبد اهللا : ويف رواية( إين عند اهللا « -٥٤٥ ِّ ّ
ُطينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك ِّعوة أيب إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت د: ِّ



 
    

ٌأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام 
 .»ـ وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات اهللا عليهم ـ

 ).٥٤ص(» صحيح السرية«، )٢٠٨٥(رقم ) ٥/١٠٢(» السلسلة الضعيفة« 

الذي يمحو اهللا يب الكفر، أنا حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي  :ـ إن لي خمسة أسماء ـ« -٥٤٦
ّوأنا احلارش الذي حيرش الناس عىل قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي،  َ ـ وقد سماه ُ

 .»اهللا رؤوفًا رحيما ـ

 .جما جاء يف أسامء رسول اهللا : ، بابكتاب املناقب) ٦٤٤، ٦/٦٤٢(» فتح الباري« 

 .»ـ وال بالكعبة ـيب ّمن رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمثل « -٥٤٧

إال يف هذا احلديث، » وال بالكعبة«: وال حيفظ يف حديث: قال الطرباين). ١٠٠ص(» معجم الطرباين الصغري«
 . يف املنامجّمن رأى النبي :  كتاب التفسري، باب)١٢/٤٠٥(» الفتح«

 . من نمرةـ مربعة ـ سوداء جكانت راية رسول اهللا  -٥٤٨

 ).١/١٩٢(» ضعيف سنن الرتمذي« 



 
    

 
 باب الفضائل

 
 فضائل األنبياء عليهم الصالة والسالم

 
 .»ـ ذبيح اهللا ـأكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق « -٥٤٩

 .)٣٣٤( رقم )٣٤٢-١/٣٤١(» السلسلة الضعيفة« 

واصطفى من بني إسامعيل   اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ـألـ إن اهللا « -٥٥٠
 .»ني هاشمكنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاين من ب

» صحيح سنن الرتمذي«، )١١ص(» صحيح السرية النبوية«، )٣٠٢(رقم ) ١/٢(» السلسلة الصحيحة«
)٣/١٨٩.( 

ُومررت بموسى ليلة أرسي يب وهو قائم يف قربه ... « -٥٥١ َ  .»ـ بين عائلة وعويلة ـُ
 ).٢٠١(حديث رقم ) ١/٢٣٧(» السلسلة الضعيفة« 

 
 ن فضائل الصحابة

 
حفظني فيهم كنت له يوم القيامة وليا ـ فمن احفظوين يف أصحايب، « -٥٥٢

 .»وحافظًا ـ
 .)٢١٠٣( رقم )٥/١٢١(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ًانظروا هل أحدا من أصحاب : يأيت عىل الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون« -٥٥٣
: لإىل أن قا... انظروا: ، فيوجد الرجل فيفتح هلم، ثم يبعث البعث الثاين فيقولونجِّالنبي 

 .احلديث» ...ـ ثم يكون البعث الرابع ـ
 .جّفضل أصحاب النبي :  كتاب فضائل الصحابة، باب)٧/٧(» فتح الباري« 

 .»ـ وأربعمائة ـًكان أصحاب الشجرة ألفا « -٥٥٤
9 š_ÅÌu‘ ª!$# Çtã šÏΖÏΒ÷σßϑø9$#©(ô‰s ﴿: غزوة احلديبية وقول اهللا تعاىل:  كتاب املغازي، باب)٧/٥٠٦(» فتح الباري« 

øŒ Î) š�tΡθ ãèÎƒ$ t7ãƒ |M øt rB Íοt� yf¤±9$#  ﴾] ١٨: الفتح[. 
ًلن يدخل النار رجل شهد بدرا واحلديبية « -٥٥٥ َ ِ ٌ  .»ـ إال صاحب الجمل األحمر ـُ



 
    

 .)٢١٦٠( رقم )٥/١٩٢(» الصحيحةالسلسلة « 

فعليه لعنة اهللا واملالئكة  ـفقد سبني، ومن سبني ـ وأصهاري َّمن سب أصحايب « -٥٥٦
 .»والناس أمجعني

 ).٥٣٣٦(حديث رقم » ذخرية احلفاظ«

 .»ًقوتا ـ في الدنيا ـَّاللهم اجعل رزق آل حممد « -٥٥٧
 ).١٣٠حديث رقم /١(» السلسلة الصحيحة« 

كنا : كتب نجدة إىل عبداهللا بن عباس يسأله عن ذوي القربى، فكتب إليه ابن عباس« -٥٥٨
 .»قربى ـقريش كلها ذوو : ـ وقالواّإنا هم، فأبى علينا ذلك قومنا، : نقول
: األنفال[ اآلية ﴾... þθßϑn=÷æ$#uρ $yϑ̄Ρr& ΝçGôϑÏΨxî ÏiΒ &óx« ¨βr'sù ¬! …çµ|¡çΗè~ ÉΑθß™§�=Ï9uρ#) ﴿: عند تفسري قوله تعاىل» تفسري ابن كثري«
 .عند تفسريه لآلية الكريمة السابقة» تفسري الشوكاين«، ]٤١

 الذين يلوهنم، خري الناس قرين الذين أنا فيهم، ثم الذين يلوهنم، ثم« -٥٥٩
 .»ـ واآلخرون أرذال ـ

، وانظر كالم الشيخ األلباين رمحه اهللا تعاىل يف احلاشية عن )٢٨٩٨ (رقم) ٤٢٦ص(» ضعيف اجلامع الصغري«
 .»الذين أنا فيهم«لفظة 
 .»ـ وأهل بيتي أمان ألمتي ـالنجوم أمان ألهل السامء، « -٥٦٠

 ).٥٩٨٧ (رقم) ٨٦٣ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 لم يحرم حرمة إال وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع اهللا تعالىـ إن « -٥٦١
 .»أال وإين ممسك بحجزكم أن هتافتوا يف النار كام يتهافت الفراش والذباب، ـ

 ).١٦٣٩ (رقم) ٢٣٧ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

َّأن النبي «: احديث أيب موسى  -٥٦٢ ً دخل حائطا وأمرين بحفظ باب احلائط، فجاء جّ
ٌرجل يستأذن  ّائذن له وبرشه باجلنة«: فقالُ : بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال، فإذا أبو »ِّ

ائذن له «: َثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال. ُ، فإذا عمر»ِّائذن له وبرشه باجلنة«
ُوبرشه باجلنة عىل بلوى ستصيبه  كان جـ أنّ النبي «: ، وفيه»...عثامن بن عفان، فإذا »ِّ

 ماء قد كشف عن ركبتيه ـ أو ركبته ـ فلما دخل قاعدا في مكان فيه
 .»عثمان غطاها ـ

 .اعثامن بن عفان أيب عمرو القريش مناقب : الفضائل، باب» الفتح« 



 
    

ًبكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو  أبوبينام أنا عىل بئر أنزع منها إذ جاءين « -٥٦٣ ُ
ن اخلطاب من يد أيب بكر فاستحالت يف ذنوبني، ويف نزعه ضعف، فغفر اهللا له، ثم أخذها اب

ـ فعبرها يا أبا . ً يده غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه، حتى رضب الناس بعطن
كذلك عبرها الملك : قال. ألي األمر بعدك ويليه بعدي عمر: بكر، قال

 .»ـ
 ).٧٠١٩(س، رقم نزع املاء من البئر حتى يروى النا: بابكتاب التعبري، ) ١٢/٤٣١(» فتحال«

ّسدوا كل خوخة يف املسجد إال خوخة أيب  ـ ومؤنسي في الغار ـأبو بكر صاحبي « -٥٦٤ ُّ ُ
 .»بكر

 .)٢٠٨٤( رقم )٥/١٠٠(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ُإن اهللا بعثني إليكم فقلتم« -٥٦٥ صدقت، وواساين بنفسه وماله، : كذبت، وقال أبو بكر: ّ
 .»أوذي بعدها ــ فما مرتني فهل أنتم تاركو يل صاحبي؟ 

 ).١٢٠ص(» صحيح السرية النبوية« 

ـ فإنهما حبل اهللا الممدود، فمن أيب بكر وعمر، : َاقتدوا باللذين من بعدي« -٥٦٦
 .»تمسك بهما فقد تمسك بعروة اهللا الوثقى التي ال انفصام لها ـ

 .)٢٣٣٠( رقم )٥/٣٥٥(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ُإن اهللا جعل احلق عىل لسان عمر« -٥٦٧ ّ ـ وهو الفاروق فرق اهللا به بين الحق  وقلبه، ّ
 .»والباطل ـ

 ).١٥٨٦ (رقم) ٢٢٨ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ٌّمن كنت مواله فعيل مواله، « -٥٦٨  .»ـ اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ـُ
حديث /٤(» السلسلة الصحيحة«، )٤١٨-٤/٤١٧(» جمموع الفتاوى«، )٤/١٣٢٧(البن عدي » الكامل«

١٧٥٠.( 

َأنا سيد ولد آدم « -٥٦٩  .»ـ وعلي سيد العرب ـِّ
 ).٣/٣٤(» السلسلة الضعيفة« 

َّإن أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح، « -٥٧٠ ُّ ـ وإن خير هذه األمة عبداهللا بن ّ
 .»عباس ـ

 ).١٨١٧ (رقم) ٢٦١ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 



 
    

 .»فأنزلوه ـ لسيدكم ـقوموا « -٥٧١
 ).٦٧(م حديث رق) ١/١٠٣(» السلسلة الصحيحة« 

 .»ـ حتى تخلعت أعواده ـَّاهتز العرش ملوت سعد بن معاذ « -٥٧٢
» سلسلة الضعيفةال«، امناقب سعد بن معاذ :  كتاب مناقب األنصار، باب)٧/١٥٥(» فتح الباري«
 .)٢٤٨٤( رقم )٥/٥٠٦(

ّمرضعا يف اجلنة،  ) ج يعني إبراهيم بن حممد (ّإن له « -٥٧٣ ـ ولو عاش لكان صديقًا ً
 .»عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي قطـ نبيا، ولو 

 ).٢٢٠ (رقم) ١/٣٨٧(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

 .»ـ منهم عمار بن ياسرـ َّكم من ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم عىل اهللا ألبره، « -٥٧٤
 ).٤٢٧٠ (رقم) ٦٢٠ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ُويح عامر تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إىل اجل« -٥٧٥ نة ويدعونه إىل النار، َّ
 .»ـ ال أنالهم اهللا شفاعتي ـ

 .)٦/٢٥٩ (»منهاج السنة النبوية« 

 .»تقتله الفئة الباغية ـ عمار جلدة بين عيني ـ« -٥٧٦
 ).٦/٢٥٩(» ج السنة النبويةمنها« 

ُّكنا نحمل لبنة لبنة وعامر لبنتني لبنتني، فرآه النبي «: اأيب سعيد حديث  -٥٧٧ َّ ً جً
ـ ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى : ويقولفينفض الرتاب عنه 

 .»الجنة ويدعونه إلى النار ـ
 .التعاون يف بناء املسجد: كتاب الصالة، باب» فتح الباري« 

ّما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي «: لحديث عائشة  -٥٧٨ ً ً كالما وال حديثا جُ ً
ُّوال جلسة من فاطمة، وكان النبي  جُّوكانت إذا أتاها النبي ...  أقبلت إذا رآها قدجً

 .»ـ وقبلت يده ـَّرحبت به ثم قامت إليه 
 ).١(حاشية ) ٣٥٥ص(لأللباين » صحيح األدب املفرد« 

ِغضبت ورضاك إذا رضيتإذا ِغضبك ُإين أعرف «: ً مرفوعالعائشة حديث  -٥٧٩ ِ ِ«.
وإذا يا محمد، : ـ إذا غضبت قلت«:  تعرف ذلك يا رسول اهللا؟ قالوكيف: قلت

 .»يا رسول اهللا ـ: رضيت قلت



 
    

 .)٣٣٠٢( رقم )٧/٨٨٧(» السلسلة الصحيحة« 

فذكروا يل «: ّ وقوله يف هالل بن أمية ومرارة بن الربيعاتوبة كعب بن مالك يف  -٥٨٠
 .»... فيهام أسوةـ شهدا بدرا ـرجلني صاحلني 

 . كتاب املغازي)٧/٣٦١(» الفتح«، )٣/٥٥٣(» زاد املعاد« 

ُرأيتني دخلت« -٥٨١ ُ اجلنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أيب طلحة، وسمعت خشفة فقلتُ من : ًُ
ًورأيت قرصا . هذا بالل: هذا؟ فقال ُلعمر، فأردت : ملن هذا؟ فقال: جارية فقلتبفنائه ُ ُ

َوأمي يا رسول اهللا، أعليك أغار؟ بأيب : ُفقال عمر. »ُأن أدخله فأنظر إليه فذكرت غريتك ـ ِّ
 .هللا إال بك؟ وهل هداني اهللا إال بك؟ ـوهل رفعني ا: فقال عمر

 .اُمناقب عمر بن اخلطاب أيب حفص القريش العدوي : الفضائل، بابكتاب ) ٧/٤٥(» الفتح«

 :ووالئدها النشيد املشهورملا أنشد صبيان املدينة  -٥٨٢
 من  ثنيات   الوداع طلع    البدر    علينا
 داع ما    دعا   هللا      وجب الشكر علينا

ِأهنم كانوا ينشدون ذلك : ضهمزاد بع    .ـ بالدف واأللحان ـُ
 ).٢/٥٩٨(» السلسلة الضعيفة«، )٢/٢٤٤(للعراقي » ختريج اإلحياء« 

 
 فضائل األعمال

 
: قالوا. يعني أيام العرش. »ّما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهللا من هذه األيام« -٥٨٣

ًال اجلهاد يف سبيل اهللا، إال رجال خرج و«: يا رسول اهللا، وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قال ُ
وفيه . »ـ والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ـبنفسه وماله ثم مل يرجع من ذلك بيشء، 

 .» صيام يوم منها يعدل صيام سنة ــ وإنّ«: ًأيضا
 .فضل العمل يف أيام الترشيق: كتاب العيدين، باب» فتح الباري«، )٢٧٦ص(البن رجب » لطائف املعارف«

ّ السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظل العرش، وفيهحديث -٥٨٤ ّ ُ ـ ورجل كان في سرية «: َّ
 .»مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فعمى آثارهم حتى نجا ونجوا أو استشهد ـ

 ).٣٢٣٦(رقم » ضعيف اجلامع الصغري« 

“sŒÎ) ÏMs9Ì# ﴿ ـ من قرأ« -٥٨٥ ø9ã— ﴾ من قرأ عدلت له بنصف القرآن، و ـ :﴿ ö≅ è% $pκš‰ r'̄≈ tƒ



 
    

šχρ ã�Ïÿ≈ x6 ø9$# ﴾عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ  :﴿ ö≅ è% uθèδ ª!$# î‰ ymr& ﴾ عدلت له بثلث 
 .»القرآن
، )١٣٤٣( رقم )٥١٩-٣/٥١٨(» السلسلة الضعيفة«، )٥٧٥٧ (رقم) ٨٣٠ص(» ضعيف اجلامع الصغري«
 ).١/٣٤٧(» ضعيف سنن الرتمذي«

ُمن أول الكهف عصم من فتنة الدج ـ ثالث آيات ـمن قرأ « -٥٨٦  .»الّ
 ).١٣٣٦(رقم ) ٣/٥٠٩(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ö≅è% uθ ﴿: من قرأ« -٥٨٧ èδ ª!$# î‰ ymr&  ﴾ًمرة بنى اهللا له قرصا يف اجلنة ـ عشرين ـ ً : ًوفيه أيضا. »َّ
 .»اهللا أكثر وأطيب ـ: نستكثر قصورا يا رسول اهللا؟ فقالإذن : ـ قال عمر«
 .)٥٨٩( رقم )٢/١٣٧(» لسلة الصحيحةسال«، )١٣٥١ (رقم) ٣/٥٢٧(» سلسلة الضعيفةال«

 .»ـ وليلة الجمعة ـَّأكثروا عيل من الصالة يوم اجلمعة « -٥٨٨
 ).١/٣٢٤(» متام املنة«، )٤(حاشية ) ١٠ص(ابن تيمية لشيخ اإلسالم » اجلواب الباهر لزوار املقابر«

من كل فتنة  ـ إلى ثمانية أيام ـمن قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة فهو معصوم « -٥٨٩
 .»ُفإن خرج الدجال عصم منهتكون، 

 .)٢٠١٣( رقم )٥/٢٦(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

َّالبخيل من ذكرت عنده فلم يصل عيل ـ إن البخيل كل ـ« -٥٩٠ ّ ُ ُ ُ«. 
 ).١٤٢٢ (رقم) ٢٠٥ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ُولو مل تذنبوا ألتى اهللا بقوم يذنبون ليغفر هلم ـ كفارة الذنب الندامة ـ« -٥٩١ ٍ ِ ُ«. 
 ).٤١٨٩ (رقم) ٦١٠ص(» امع الصغريضعيف اجل« 

 .»ـ وإذا أحب اهللا عبدا لم يضره ذنبه ـالتائب من الذنب كمن ال ذنب له، « -٥٩٢
 ).٦١٥ (رقم) ٢/٨٢(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ٍمن أهان يل وليا فقد بارزين باملحاربة، ما ترددت يف يشء أنا : قال اهللا تبارك وتعاىل« -٥٩٣ ُ  
ُفاعله ما ترددت يف قب ّ ّض املؤمن، يكره املوت وأكره مساءته، وال بد ُ َُ

َّما تقرب عبدي بمثل أداء ما افرتضته عليه، وال يزال عبدي املؤمن يتقرب إيل له منه،  َّ َُّ
ُبالنوافل حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبرصا ويدا ومؤيدا، دعاين فأجبته،  ً ً ُ ُِّ ً ً َّ

لمن يريد الباب من  وإن من عباديـ ونصح لي فنصحت له، ُوسألني فأعطيته، 
العبادة فأكفر عنه ال يدخله العجب فيفسده ذلك، وإن من عبادي 



 
    

المؤمنين لمن ال يصلح إيمانه 
إال بالفقر، ولو أغنيته ألفسده ذلك، وإنّ من عبادي المؤمنين لمن ال 
يصلح إيمانه إال بالصحة ولو أسقمته ألفسده ذلك، 

 ال يصلح إيمانه إال بالسقم ولو أصححته وإنّ من عبادي المؤمنين لمن
 .»ألفسده ذلك، إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم، إني عليم خبير ـ

 ).١٧٧٥(رقم ) ٤/٢٥٧(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

: ـ حتى يكون عبدا ربانيا يقول للشيء...  من عادى يل وليا : قال تعاىل« -٥٩٤
 .»ـكن فيكون 

 .من كتب الصوفية 

ـ تسبحون دبر كل صالة عشرا، «: وفيه... أهل الدثور باألجورذهب : حديث -٥٩٥
 .»وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا ـ

 ).٢(حاشية ) ١/٣٠٥(» مشكاة املصابيح«، )٣٨٤-٢/٣٨٣(» فتح الباري«
 

 فضائل العرب
 

ُغنام سودا تتبعها غنم عفر، فأولتها يف منامي أهنا العرب ومن تبعها  ُرأيت يف منامي« -٥٩٦ َّ ُ ًٌ ً
 .»ـ ومن دخل في هذا الدين فهو عربي ـاألعاجم من 

 .)٢٠٥٢( رقم )٥/٧١(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 
 

 فضائل المواطن واأليام
 

 .»ـ فإنه مبارك ـَّحتول إىل الظل « -٥٩٧
 ).٢٤٠٩ (رقم) ٣٥٦ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

يا ـ وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطاّاحلجر األسود من اجلنة « -٥٩٨
 .»أهل الشرك ـ

 ).٢٧٦٧ (رقم) ٤٠٨ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ُماء زمزم ملا رشب له، «:  قالجّ أن رسول اهللا بحديث ابن عباس  -٥٩٩ ُ
ـ إن شربته تستشفي به شفاك اهللا، وإن شربته يشبعك أشبعك اهللا به، 



 
    

] اهللا [وإن شربته لقطع ظمئك قطعه اهللا، وهي هزمة جبريل سقيا 
اللهم أسألك علما : وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: قال. إسماعيل

 .»نافعا ورزقًا واسعا وشفاء من كل داء ـ
 ).١١٢٦(رقم ) ٣٣٢-٤/٣٢٩(» إرواء الغليل« 

 .»ّومنربي روضة من رياض اجلنة ـ قبري ـما بني « -٦٠٠
 ).١٩٩ص(» حتذير الساجد«، )١٥٢-١٥١ص (»ة جليلة يف التوسل والوسيلةقاعد« 

ُّد جبل حيبنا ونحبه، ُأح« -٦٠١ ُّ ُ ـ إنه على باب من أبواب الجنة، وهذا عير جبلٌ ٌ
 .»يبغضنا ونبغضه، إنه على باب من أبواب النار ـ

 .)١٨٢٠( رقم )٤/٢٩٨(و، ) ١٦١٨( رقم ) ٤/١٢٢(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ُفأعرض عنه، فرددها ثالثا كل ذلك يقول الرجل. ويف عراقنا... « -٦٠٢ َّّ قنا، ويف عرا: ً
،هبا الزالزل والفتن، وفيها يطلع قرن الشيطان«: ُفيعرض عنه، فقال

ـ فإن منها ميرتنا وفيها «: وفيه من قول الرجل. »ـ وبها تسعة أعشار الشر ـ
 .العراق ومرص: ويف لفظ آخر. يعني العراق» ـحاجتنا 

 ).١/٢٥(ملشهور حسن » العراق يف أحاديث الفتن«، )٢٢٤٦( رقم )٣٠٤-٥/٣٠٣(» السلسلة الصحيحة« 

 .»ـ وأجد نفس ربكم من قبل اليمن ـّأال إن اإليامن يامن واحلكمة يامنية، « -٦٠٣
 .)١٠٩٧( رقم )٣/٢١٦(» السلسلة الضعيفة« 

ًقد أقبل أهل اليمن، وهم أرق قلوبا، « -٦٠٤ ّ  .»ـ وهم أول من جاء بالمصافحة ـُ
 .)٥٢٧( رقم )٢/٥٠(» السلسلة الصحيحة« 

ُيا رسول اهللا، اكتب يل بلدا أكون فيه فلو أعلم أنك : لة أنه قالحديث عبداهللا بن حوا -٦٠٥ ً ُ
ُّفلام رأى النبي . »ً، ثالثاعليك بالشام«: قال. تبقى مل أخرت عىل قربك  كراهيته للشام جَّ

ـ يا شام يا شام يدي عليك يا شام ـ: ؟ يقولألهل تدرون ما يقول اهللا «: قال
ِأنت صفويت من بالدي أدخل فيك خري ِ ـ أنت سيف نقمتي وسوط يت من عبادي، ُِ

 .احلديث» ...ِوإليك املحرش عذابي، أنت األندر ـ
 ).١٠ص(» فضائل الشام ودمشق« 

ُّلن تربح هذه األمة منصورين أينام توجهوا ال يرضهم من خذهلم من الناس حتى « -٦٠٦ َّ
 .»ـ وأكثرهم أهل الشام ـُيأيت أمر اهللا، 



 
    

 ).٨ص(» فضائل الشام ودمشق« 

 .»ـ يوم خميسها ـّ بارك ألمتي يف بكورها َّاللهم« -٦٠٧
 ).١٣٩(حديث رقم ) ٤٢-٤١ص(للمقديس » تذكرة املوضوعات« 

 .»ـ وكلوا بالمعروف ـهاكم املفتاح «:  عند إعطاء مفتاح الكعبةجقوله  -٦٠٨
 .جلامل الدين ابن ظهرية» كتاب اجلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت العتيق« 

ً يأيت قباء راكبا وماشيا جُّكان النبي « -٦٠٩  .»ـ فيصلي فيه ركعتين ـً
ًإتيان مسجد قباء راكبا وماشيا: كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، باب» الفتح«  ً. 

ُ ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، ألّإن اهللا « -٦١٠ ـ ُ
 .»وضحكه البرق ومنطقه الرعد ـ

 ).١٦٦٥(حديث رقم ) ٢٢٩-٤/٢٢٨(» السلسلة الصحيحة« 

 
 فضائل األنعام

 
واخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم ، ـ الجمال في اإلبل، والبركة في الغنم ـ« -٦١١

 .»القيامة
 ).٢٦٥٦ (رقم) ٣٩٣ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّوامسحوا عنها الرغام، فإهنا من دواب اجلنة الماعزة ـ إلىـ أحسنوا « -٦١٢ ّ«. 
 ).٢٠٧٠، ١٨٨٠(رقم ) ٤/٣٥٨(» السلسلة الضعيفة« 

 
 فضائل األطعمة

 
ّنعم اإلدام اخلل« -٦١٣ َ ْ ـ إنه هالك بالرجل أن يدخل عليه النفر من «: وفيه. »...ِ

إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهالك بالقوم أن يحتقروا ما 
ـ اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام األنبياء «: ًوفيه أيضا. »قدم لهم ـ

 .»بيت فيه خل ـقبلي، ولم يفتقر 
 ).٢/٧٢٣(» حاشية الشيخ ابن باز عىل البلوغ«، )٢٢٢٠(رقم  )٥/٢٥٧(» السلسلة الصحيحة« 

 .»ـ وخير خلكم خل خمركم ـّما أفقر أهل بيت من أدم فيه خل، « -٦١٤



 
    

 ).٥٠٠٨ (رقم) ٧٢٤ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ْما شهدت حلفا لقريش إال حلف املطيبني، وما أحب أن يل مح« -٦١٥ ُُّ ّ ُ ً ُر النعم وأين كنت ُ ََّ
 .»هاشم وأمية وزهرة ومخزوم ـ: والمطيبين: ـ قال. ُنقضته

 ).٣٥ص(» صحيح السرية النبوية« 

 ـ اذهب يا سلامن ففقر هلا«: جفقال يل رسول اهللا «: قصة إسالم سلامن الفاريس، وفيه -٦١٦
ـ «: الزيادة احلديث، وفيه من »...عها بيديضَفإذا فرغت فائتني أكن أنا أيعني النخل ـ 

 .»فجعل يغرس بيده إال واحدة غرستها بيدي فعلقن إال الواحدة ـ
 ).٦٩ص(» صحيح السرية النبوية« 

ًإين سمعت حممدا : حديث سعد بن معاذ عندما قال ألمية بن خلف -٦١٧  يقول يزعم أنه جُ
د َّواهللا ما يكذب حمم: قال. نعم: إياي؟ قال: قال. قاتلك

 .ـ فكاد يحدث ـ
 ).١(حاشية رقم ) ١/٢٨١(»  النبالءسري أعالم« 

الكعبة : ذو اخللصة، وكان يقال له: ٌكان يف اجلاهلية بيت يقال له: قال اعن جرير  -٦١٨
ُهل أنت مرحيي من ذي اخللصة والكعبة اليامنية «: ج، فقال رسول اهللا ـ والشامية ـاليامنية 
ُا من وجدنا عنده، فأتيته ُ فنفرت إليه يف مائة ومخسني من أمحس فكرسناه وقتلن.»والشامية؟

 .فدعا لنا وألمحس: ُفأخربته، قال
 .افضائل جرير بن عبداهللا ) ١٦/٣٦(» صحيح مسلم« 

 .»ـ وهي آخر غزوة غزاها ـ«: حديث توبة كعب بن مالك، وفيه عن غزوة تبوك -٦١٩
’ ﴿: ألحديث كعب بن مالك وقول اهللا : باب» الفتح«  n?tã uρ ÏπsW≈n=̈W9$# šÏ%©! $# (#θàÿÏk=äz ﴾. 

:  قال وحوله عصابة من أصحابهجّ أن رسول اهللا احديث عبادة بن الصامت  -٦٢٠
ًبايعوين عىل أن ال ترشكوا باهللا شيئا« : احلديث، وفيه زيادة» ...ُِ
 .»ـ ليلة العقبة ـ«
ٌمراده أن الترصيح بأن البيعة األوىل ليلة العقبة عىل بيعة النساء وهم : :الشيخ عبدالعزيز بن باز قال   من ّ

ّبعض الرواة، وأن البيعة التي وقعت عىل مثل بيعة النساء بعد ذلك، فتنبه كتاب ) ١/٨٥(» الفتح«: انظر. ّ
 ).١/٢٥١(» جامع األصول«، )١(حاشية رقم ) ١٨(حديث اإليامن 

َإين رأيت دار هجرتكم «:  للمسلمنيجُّقال النبي : حديث عائشة يف اهلجرة، وفيه -٦٢١ ُ



 
    

فحبس «: ًوفيه أيضا. » الحرتان ــ وهماذات نخل بني البتني 
ـ وهو ّ ليصحبه، وعلف راحلتني كانتا عنده ورق السمر جبكر نفسه عىل رسول اهللا  أبو

 .» أربعة أشهرالخبط ـ
 .هجرة احلبشة:  كتاب مناقب األنصار، باب)٧/٢٧٦(» الفتح« 

ُاللهم عليك بأيب جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وال... « -٦٢٢ ـ بنوليد َّ
 .»عقبة وأبي بن خلف ـ

أو  ِّإذا ألقي عىل ظهر املصيل قذر:  كتاب الوضوء، باب)١/٤١٨(» فتح الباري«، )٥/١٨٠(» صحيح مسلم« 
 .جيفة مل تفسد عليه صالته

 .»ّإن البضع ما بني ثالث إىل تسع ـ أال احتطت يا أبا بكر؟ فـ ـ« -٦٢٣
 ).٢١٥٢ (رقم) ٣١٥ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

يا رسول اهللا، أختاف علينا : قلنا. »ّحصوا يل كل من تلفظ باإلسالمأ« -٦٢٤
 ؟ـ ونحن ألف وخمسمائة ـ

 ).٢٤٦(رقم ) ٩٣-٩٢ص(» السلسلة الصحيحة« 

 ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه باألودية جكنا مع رسول اهللا «: احديث ابن مسعود  -٦٢٥
ٍفبتنا برش ليلة: قال! استطري أو اغتيل: ِّوالشعاب، فقلنا ٌ بات هبا قوم، فلام أصبحنا إذ هو جاء ِّ

َمن قبل حراء، قال ِّيا رسول اهللا، فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا برش ليلة بات هبا : فقلنا: ِ
ُأتاين داعي اجلن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن: قوم؟ فقال ُ فانطلق بنا فأرانا آثارهم : قال. ّ
 كلّ عظم ذُكِر اسم اهللا عليه يقع في لكم: ـ وسألوه الزاد فقال وآثار نرياهنم

 .»أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم ـ
صحيح سنن «، )١/١٠٩(» سنن البيهقي الكربى«، )١٠٣٨(رقم ) ٣/١٣٣(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

 ).٣/١٠٤(» الرتمذي

ًتبعا فإنه قد كان أسلم ـ ال تلعنوا ـ« -٦٢٦ َّ ُ«. 
 ).٢٤٢٣(رقم ) ٥/٥٤٨(» الصحيحةاألحاديث سلسلة «، )١٩٣٩(رقم ) ٤/٤١٣(» يفةالضعاألحاديث سلسلة « 

ّأشعر كلمة تكلمت هبا العرب كلمة لبيد« -٦٢٧ ٍأال كل يشء ما خال اهللا باطل : ٍ ّ
 .»ـ وكل نعيم ال محالة زائل ـ

 ).١١ص(للشيخ األلباين » ج صفة صالة النبي« 



 
    

 
 

 باب األدب
 

ونتف اإلبط، وتقليم األظفار، ة، اخلتان، وحلق العان: الفطرة مخس« -٦٢٨
 .»الشارب ـ وحلق ـ

ضعيف «، )٧٣( رقم )١/١١٢(» اإلرواء«، قص الشارب:  كتاب اللباس، باب)١٠/٣٤٧(» فتح الباري« 
 .)٤٠٣١( رقم )٤/١٠٥(» اجلامع الصغري

 .»ـ وال تشبهوا باليهود ـأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى « -٦٢٩
 ).٥/١٢٥(» لة األحاديث الضعيفةسلس«، )٢١٠٧(» األحاديث الضعيفة« 

 .»ـ وانتفوا الشعر الذي في اآلناف ـأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى « -٦٣٠
 ).١٠٦٨(» األحاديث الضعيفة« 

َّحبب إيل من الدنيا « -٦٣١ ِّ َّالطيب والنساء، وجعلت قرة عيني يف الصالة ـ ثالث ـُ ُ«. 
، )١/١٥٢(» النيل«، )٥٢٦١(حديث ) ٣/١٤٤٨(» مشكاة املصابيح« للسيوطي،» احلاوي للفتاوى«
 ).٢/٦٠٨، ١/٢٣٤(» حاشية الشيخ ابن باز عىل البلوغ«

ُطيب الرجال ما ظهر رحيه وخفي لونه، وـ ـ خير « -٦٣٢  .»...طيب النساء ـ خير ـُ
 .)٢٩١٢( رقم )٣/١٣٩(» ضعيف اجلامع الصغري« 

بدهنه : يا رسول اهللا، وما كرامته؟ قال: ـ قيل. »ُمن كان له شعر فليكرمه« -٦٣٣
 .وبمشطه كل يوم ـ

 ).٥٠٠(حديث رقم » السلسلة الصحيحة« 

ُاكتحلوا باإلثمد فإنه جيلو البرص وينبت الشعر« -٦٣٤ ُ« . كانت له جـ وزعم أنّ النبي 
 .مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثالثة في هذه وثالثة في هذه ـ

 ).١/١٩٩(» ضعيف سنن الرتمذي« 

ًهنى عن الرشب قائام « -٦٣٥  .»ـ واألكل قائما ـُّ
 .)١٧٧( رقم )١/١٢٨(» السلسلة الصحيحة«، )٦٠٤٣ (رقم) ٨٧٠ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ًال يرشبن أحد منكم قائام، « -٦٣٦ ٌ  .»ـ فمن نسي فليستقئ ـّ
 ).٩٢٧(رقم ) ٣٢٦ص/٢(» السلسلة الضعيفة«، )١٧٥حديث /١(» السلسلة الصحيحة« 

 .»ـ والثمرة ـهنى أن ينفخ يف الطعام والرشاب « -٦٣٧



 
    

 ).٦٠٢٨ (رقم) ٨٦٨ص(» ع الصغريضعيف اجلام« 

َّإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم اهللا، فإن نيس أن يذكر اسم اهللا يف أوله فليقل« -٦٣٨ َ ً ُ :
 .»وآخره ـ وأوسطه ـ َّبسم اهللا عىل أوله

) ١٠٥ص(» عدة احلصن احلصني«ذكرها اإلمام اجلزري يف كتابه » ـ وأوسطه ـ«: قوله
» حتفة الذاكرين«َّ والرتمذي وابن حبان، وأقره الشوكاين يف رشحه ، وعزاها إىل أيب داود)٢٦٠(رقم 

 ).١٤٧ص(
ُوقد رجعت إىل مصادر احلديث املشار إليها فلم أجد هذه اللفظة، بل رجعت إىل الرشوح وكثري من املجاميع  ُ

 .ُواستعنت بجهاز احلاسوب فلم أجدها عىل حسب بحثي، واهللا تعاىل أعلم بالصواب

ـ «: ًوفيه أيضا. » أن تكسر أفواهها فيشرب منها ــاألسقية هنى عن اختناث « -٦٣٩
 عن ذلك قام من الليل إلى سقاء جوأن رجال بعدما نهى رسول اهللا 
 .»فاختنثه فخرجت عليه منه حية ـ

 ).١١٢٦(رقم » السلسلة الصحيحة«، اختناث األسقية:  كتاب األرشبة، باب)١٠/٩٢(» الفتح« 
 .»تأذن الرجل منكم أخاه ــ إال أن يسهنى عن اإلقران « -٦٤٠
ًإذا أذن إنسان آلخر شيئا جاز:  كتاب املظامل، باب)٥/١٢٧(» الفتح«  َ دليل الفاحلني رشح رياض «، ٌ

 ).٣/٢٣٤(» الصاحلني

 .»ـ ما عشت ـلو مل تكله ألكلت منه « -٦٤١
 ).٤٨٤٥ (رقم) ٦٩٩ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

من بات ويف يده   ــ إن الشيطان حساس لحساس، فاحذروه على أنفسكم« -٦٤٢
ّريح غمر فأصابه يشء فال يلومن إال نفسه ّ ٍ«. 

 ).١٤٧٦ (رقم) ٢١٣ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .» أن يستنجي بعظمـ أن ينتعل وهو قائم و ـ جُّهنى النبي « -٦٤٣
 .)١()٤/٧٥(للبخاري » التاريخ الكبري« 

ِّإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمني، وإذا نزع فليبدأ بالشامل، « -٦٤٤ ـ لتكن اليمنى أولهما ُ
 .»تنعل وآخرهما تنزع ـ

 .ينزع نعله اليرسى:  كتاب اللباس، باب)١٠/٣٢٤(» الفتح« 
                                                

َاألحاديث التي قال فيها اإلمام البخاري ال يتابع عليه يف التاريخ الكبري«: انظر  )١( رسالة ماجستري ) ٢٤٦-٢٤٣ص(» ُ
 .بدالرمحن بن سليامن الشايعللشيخ ع



 
    

ُأجيفوا أبوابكم، واكفئوا آنيتكم، وأوكئوا أسقيتكم، وأطفئوا رسجكم، « -٦٤٥ ُ
 .»ـ فإنه لم يؤذن لهم بالتسور عليكم ـ

 ).١٨٣١ (رقم) ٤/٣١٢(» السلسلة الضعيفة« 

ّيشمت العاط« -٦٤٦  .»ـ فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فكف ـًس ثالثا، ُ
 ).٦٤٢٩ (رقم) ٩٣٣ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّال تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم باألكف والرؤوس واإلشارة « -٦٤٧ ُ ِّ ـ ُ
 .»والحواجب ـ

 ).٦٢٣٠ (رقم) ٨٩٩ص(» ضعيف اجلامع الصغري«، )١٧٨٣(رقم ) ٤/٣٨٩(» السلسلة الصحيحة« 

 .»...ـ ومغفرته ـالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته : ثم جاء آخر فقال... « -٦٤٨
 ).٢/٤١٧(» زاد املعاد«، )١/٣٨٢(» اآلداب الرشعية« 

ِّأن رجال سلم عىل النبي : ، وفيهاأيب اجلهيم حديث  -٦٤٩ ّ ً ُّ فلم يرد عليه النبي جُّ جُّ
 . عليه السالمّ ثم ردـ وذراعيه ـحتى أقبل عىل اجلدار فمسح بوجهه 

 .التيمم يف احلرض إذا مل جيد املاء وخاف فوت الصالة:  كتاب التيمم، باب)١/٥٢٧(» فتح الباري« 

ّإذا كنتم ثالثة فال يتناجى رجالن دون اآلخر حتى ختتلطوا بالناس من أجل أن ذلك « -٦٥٠ َ ُُ ً
ِحيزنه   .»ـ تعظيما لحرمة المسلم ـُ

 .ّإذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس باملسارة واملناجاة: كتاب االستئذان، باب) ١١/٨٤(» الفتح« 

 .»سرته اهللا يوم القيامة ـ فلم يفضحه ـمن سرت أخاه املسلم يف الدنيا « -٦٥١
 .)٢٣٤١( رقم )٥/٤٥١(» السلسلة الصحيحة« 

ـ فال يحلّ ألحد أن يغشى على إنام يتجالس املتجالسان بأمانة اهللا تعاىل، « -٦٥٢
 .»صاحبه ما يخاف ـ

 ).٢٠٦٥ (رقم) ٣٠٠ص(» ف اجلامع الصغريضعي« 

 .»ـ وله ما اكتسب ـَّاملرء مع من أحب « -٦٥٣
 ).٣٢٥٣( رقم )٧/٧٦٤(» السلسلة الصحيحة«، )٥٩٢٣ (رقم) ٨٥٤ص(»  الصغريضعيف اجلامع« 

َّتعال حتى أودعك كام ودعني : ُأرسلني ابن عمر يف حاجة فقال: عن قزعة قال -٦٥٤ ِّ
َأستودع اهللاَ دينك وأمانتك «:  ثم قالني ــ فأخذني بيدي فصافح جرسول اهللا  َ ُ

 .»وخواتيم عملك



 
    

 ).١٤(حديث رقم » السلسلة الصحيحة« 

َهنى أن يسافر بالقرآن « -٦٥٥  .»ـ مخافة أن يناله العدو ـّأرض العدو  إىلُ
 .ّالسفر باملصحف إىل أرض العدو: كتاب اجلهاد، باب) ٦/١٣٤(» الفتح« 

ًألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ح« -٦٥٦ ِ ُ َ ًتى يريه خري له من أن يمتلئ شعرا َ َ َْ ُِ ٌ ِ
 .»ـ هجيت به ـ

ِما يكره أن يكون الغالب عىل اإلنسان الشعر حتى يصده عن ذكر : كتاب األدب، باب) ١٠/٥٤٩(» الفتح«  َّ ُ ِّ
 ).١١١١ (رقم) ٣/٢٣٦(» السلسلة الضعيفة«، )٣٣٦ (رقم) ١/٥٩٢(» السلسلة الصحيحة«اهللا، 

 .»ـ إال أن يؤذي ـروح ِّهنى عن قتل كل ذي « -٦٥٧
 ).٦٠٧٥ (رقم) ٨٧٤ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ًمن شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نورا « -٦٥٨  .»ـ ما لم يغيرها ـً
 ).٧٦ص(» متام املنّة«، )٥٦٣٩ (رقم) ٨١٣ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»ـ إال أن ينتفها أو يخضبها ـًمن شاب شيبة فهي نور « -٦٥٩
 .)٧٥ص(» متام املنة« 

ًال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة وال كلب « -٦٦٠  .»ـ وال جنب ـُ
 ).٦٢٠٣(رقم ) ٨٩٥ص(» ضعيف اجلامع« ، )١/١٤٢(» رشح السيوطي عىل النسائي«

 .»ًوال تصحب ركبا فيه جرس ـ ال تدخل المالئكة بيتا فيه جرسـ « -٦٦١
 ).٦٢٠٢ (رقم) ٨٩٥ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

َحديث زيد بن خالد اجلهني -٦٦٢ َّإن هذا خيربين أن النبي : ُ فقلتلُأتيت عائشة :  قالُ ّ ّ
ٌال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال متاثيل«:  قالج ً َّ، فهل سمعت النبي »ُ  ذكر ذلك؟ جِ

 .احلديث» ...ِّ ولكن سأحدثكمـ ال ـ«: فقالت
 ).١/١٠٤(» غاية املرام« 

ة المرء على ـ والعبرة ال يملكها أحد صبابالصرب عند الصدمة األوىل « -٦٦٣
 .»أخيه ـ

 .)٣٥٣٦( رقم )٣/٢٨٠(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّ يعود رجال من أصحابه وعيل وأنا معه جُّخرج النبي « -٦٦٤ ً ـ فقبض على يده فوضع ُ
:  قال وكان يرى ذلك من تمام عيادة المريض، ثم ـ،يده على جبهته



 
    

ّأبرش، إن اهللا يقول« ُهي ناري أسلطها عىل عبدي املؤمن يف ا: ْ لدنيا ليكون حظه من النار ِّ
 .»يف اآلخرة

 ).٥٥٧(حديث رقم ) ٢/٩٢(» السلسلة الصحيحة« 

 ركضه برجله ـ ليس على عجزه شيء ـًإذا وجد الرجل راقدا عىل وجهه  جكان  -٦٦٥
 .»هي أبغض الرقدة إىل اهللا تعاىل«: وقال

 ).٤٤٦٠ (رقم) ٦٤٦ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ُما ترك عبد هللا أمرا ال يرت« -٦٦٦ ً ٌكه إال هللا إال عوضه اهللا منه ما هو خري منه ٌ َّ ّ ـ في دينه ّ
 .»ودنياه ـ

 .)٥( رقم )١/١٨(» السلسلة الضعيفة«، )٥٠٤١ (رقم) ٧٢٩ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ُأحب األسامء إىل اهللا عبداهللا وعبدالرمحن، « -٦٦٧ ـ وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها ُّ
 .»حرب ومرة ـ

 .)١١٧٨( رقم )٤/٤٠٩(» إرواء الغليل«، )٢٨٢٢، ١٣٠٨، ٣/٨٦(» ذخرية احلفاظ« 

ُوأحب األسامء إىل اهللا عبداهللا وعبدالرمحن، وأصدقها  ـ تسموا بأسماء األنبياء ـ« -٦٦٨ ّ
َّحارث ومهام، وأقبحها حرب ومرة ُ ٌَّ ُ«. 

 ).١/٤٨٧(» داود أيبصحيح سنن «، )١/١٦٣(» الكلم الطيب« 

ً شاء اهللا زجرت أن يسمى بركة ونافعا إن عشت إن«: بحديث جابر بن عبداهللا  -٦٦٩ ّ ُ ُ
 .»ـ ميمون ـ عالء ـ«: احلديث، وفيه بعض ألفاظه اسم» ...وأفلح

 .)٣٢٧١( رقم )٨٠٤-٨٠٣/ القسم الثاين٧(» السلسلة الصحيحة« 

َّأن النبي : ِّحديث سعيد بن املسيب عن أبيه عن جده -٦٧٠ : قال. »ُما اسمك؟«:  قال لهجّ
. ـ يا رسول اهللا، اسم سمانيه أبواي عرفت به الناس«: قال. أنت سهل: قال. حزن
 .» ـجفسكت عنه النبي : قال

 ).٢١٤(رقم ) ٣٢-١/٣١(» السلسلة الصحيحة« 
ـ وال تتخذوها كراسي اركبوا هذه الدواب ساملة، واتدعوها ساملة، « -٦٧١

ألحاديثكم في الطرق واألسواق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر 
 .»ذكرا هللا منه ـ

 ).٢١(رقم ) ١/٢٩(» السلسلة الصحيحة«، )٨٨٣ (رقم) ١١٣ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 



 
    

َليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا « -٦٧٢ َِّ َ ُ ـ ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر َّ
 .»ـ

 .)٢١٠٨( رقم )٥/١٢٦(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ّمها مر مثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طع... « -٦٧٣ ُ  .»ـ وريحها مر ـُ
 . بالوهم:الشيخ ابن باز حكم عليها  

َالسفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه ورشابه ونومه، فإذا قىض هنمته فليعجل « -٦٧٤ ََ ََ َ ُ ٌ َ
 .»ـ وليتخذ ألهله هدية وإن لم يجد إال حجرا ـإىل أهله، 

 .لعذابالسفر قطعة من ا: كتاب العمرة، باب) ٣/٧٣٠(» فتح الباري« 

ًإذا قدم أحدكم من سفر فال يدخل ليال « -٦٧٥ ُ ُ َ  .»ـ وليضع في خرجه ولو حجرا ـِ
 ).١٤٣٨(رقم ) ٣/٦٣٠(» السلسلة الضعيفة« 

 .»ـ وال بنيان كنيسة ـال إخصاء يف اإلسالم، « -٦٧٦
 ).٨٩١ص (»ضعيف اجلامع الصغري« 

ُال يلدغ املؤمن من حجر « -٦٧٧ َ  .»مرتني ـ حية ـُ
َّال يلدغ املؤمن من جحر مرتني: األدب، بابكتاب ) ١٠/٥٣٠(» الفتح«  ُ. 

َ يأمر بفراشه فيفرش له جكان « -٦٧٨ ّ فإذا أوى إليه توسد كفه ـ فيستقبل القبلة ـُ َّ
 .»...اليمنى

 ).٢٠-١٩ص(» كشف الستارة عن صالة االستخارة« 

جـ أنّ النبي «: ، وفيهل عند خالته ميمونة بحديث بيتوتة ابن عباس  -٦٧٩
 .»لسا ـعندما نام كان جا

 ).٥/١٠١(لأللباين » صحيح سنن أيب داود« 
 

 باب الطب
 

ُّ ملا سحر النبي لحديث عائشة  -٦٨٠ ّيا عائشة، كأن ماءها نقاعة احلناء، «: ، وفيهجُِ
يا رسول اهللا، «: قلت. »وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطني

 .»ـ أحرقته ـأفال 
 .السحر:  كتاب الطب، باب)١٠/٢٤٦(» الفتح« 



 
    

ّن اجلنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من املن وماؤها شفاء للعني، العجوة م« -٦٨١ ـ ّ
والكبش العربي األسود شفاء من عرق النسا يؤكل من لحمه ويحسى من 

 .»مرقه ـ
 ).٤/٦٤(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّال، إن هذه احلبة السوداء شفاء من كل داء إال من السام، « -٦٨٢ ِّ قطروا او: ـ وربما قالّ
 .»ا من الزيت ـعليها شيئً

 .احلبة السوداء: كتاب الطب، باب) ١٠/١٤٤(» الفتح« 

ـ وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد ال تديموا النظر إىل املجذومني، « -٦٨٣
 .»رمح ـ

 ).١٠٦٤(رقم » السلسلة الصحيحة« 

، فكلهم »؟ّمن لدين«: ج وأصحابه فقال رسول اهللا ه العباس ــ لد جّأن رسول اهللا  -٦٨٤
ّال يبقى أحد ممن يف البيت إال لد«: وا، فقالأمسك ٌُ ّ َّ«. 

 ).١/٢٣٠(» ضعيف سنن الرتمذي« 
 

 باب البر والصلة
 

ّإن صدقة الرس تطفئ غضب الرب، وإن صلة الرحم تزيد يف العمر، وإن صنائع « -٦٨٥ ّ ُّ َّّ ُ ُِّ ّ
ـ وإنّ قول ال إله إال اهللا تدفع عن قائلها تسعة املعروف تقي مصارع السوء، 

 .» بابا من البالء، أدناها الهم ـوتسعين
 ).٣٢٦١(رقم ) ٧/٢٥٨(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ّصنائع املعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة « -٦٨٦ ُ
ّالرحم زيادة يف العمر، وكل معروف صدقة، وأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف  ُ

ا هم أهل املنكر يف اآلخرة، اآلخرة، وأهل املنكر يف الدني
 .»ـ وأول من يدخل الجنة أهل المعروف ـ

 ).١٨٣٨ (رقم) ٢٦٥ص(، )١(حاشية ) ٣/٢٧٥ (»ضعيف اجلامع الصغري« 

ُّال يزيد يف العمر إال الرب، وال يرد القدر إال الدعاء، « -٦٨٧ َّ ّّ ُُ ّ ـ وإنّ الرجل ليحرم الرزق ِ
 .»بالذنب يصيبه ـ



 
    

 ).١٥٤(رقم ) ١/٧٦(» السلسلة الصحيحة«، )٦٣٤٩ (رقم) ٩١٦ص(» ضعيف اجلامع« 

ُحممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن ّحدثني عمرو بن عباس، حدثنا : قال البخاري -٦٨٨
ُسمعت :  قالاّإسامعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، أن عمرو بن العاص 

ٍّ ـ جهارا غري رس ـ يقولجَّالنبي  ِ  حممد بن جعفر يف كتاب:  قال عمروـ إن آل بني ـ«: ً
عنبسة بن عبدالواحد عن زاد . »ليسوا بأوليائي، إنام وليي اهللا وصالح املؤمننيبياض ـ 

َّسمعت النبي : بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال ّولكن هلم رحم أبلها ببالهلا«: جُ ٌ ِ «
 .أصلها بصلتها: يعني

لكن وهب » ّإن آل بني« :ُقد وقع يف رواية وهب بن حفص التي أرشت إليها: قال ابن حجر 
 .َّتبل الرحم ببالهلا:  كتاب األدب، باب)١٠/٤٢٠(» فتح الباري« .ال يعتمد عليه

ُما زال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه، « -٦٨٩ ِّ ـ وما زال يوصيني ُ
 .»بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب له أجال أو وقتا إذا بلغه عتق ـ

 .»ضعيف اجلامع«، )٨٩١(رقم ) ٤٠١-٣/٤٠٠(و) ٤٢٥٣ (رقم) ٦١٨ص(» إرواء الغليل« 

 .»وأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة ـ رأس العقل المداراة ـ« -٦٩٠
 ).٣٠٦٩ (رقم) ٤٥١ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»ـ واهللا يحب إغاثة اللهفان ـّالدال عىل اخلري كفاعله، « -٦٩١
 ).٤٢٥٣ (رقم) ٦١٨ص(» ضعيف اجلامع«، )١٦٦( رقم )٤/٢٢٠(» السلسلة الصحيحة« 

 .»ـ المرصوص ـاملؤمن للمؤمن كالبنيان « -٦٩٢
 .)٣١-٣٠ص (لسمري الزهريي» ِّحمدث العرص«ترمجة الشيخ األلباين : انظر 
 

 باب الزهد والورع
 

ّاحلالل بني واحلرام بني، وبينهام أمور مشتبهات ال يعلمهن «: احديث النعامن بن بشري  -٦٩٣ ُ ٌ ِّ ِّ
ُاس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف ٌكثري من الن ُِ َّ

ـ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإنّ لكل ملِك احلرام، 
 .»حمى، أال وإنّ حمى اهللا محارمهـ 

 .فضل من استربأ لدينه:  كتاب اإليامن، باب)١/١٥٦(» فتح الباري« 

 .»ـ فإن الصدق ينجي ـ ما ال يريبك، دع ما يريبك إىل« -٦٩٤



 
    

 ).٢٩٧٣ (رقم) ٤٣٦ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ـ يا سعد أطِب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد « -٦٩٥
ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين بيده إنّ العبد 

ُّوأيام عبد نبت حلمه من السحت فالنار أوىل به، يوما ـ ُ َ ٍ«. 
 ).١٨١٢(رقم ) ٤/٢٩٢(» السلسلة الضعيفة« 

ّ ثم اهلالل ثالثة أهلة يف اهلالل إىلإن كنّا لننظر «:  أهنا قالتلحديث عائشة  -٦٩٦
ِّيا خالة، ما كان يعشيكم؟ : فقال عروة. »ٌ نارجرسول اهللا شهرين وما أوقدت يف أبيات  ُ

 .»ـ التمر والماء ـاألسودان «: قالت
 .هلبة وفضلها والتحريض عليها كتاب ا)٥/٢٣٥(» الفتح« 

 سبع جُّالنبي فأعطاين «: ٌ أهنم أصاهبم جوع وهم سبعة، قالاحديث أيب هريرة  -٦٩٧
 .»ـ لكل إنسان تمرة ـمترات 

 ).١/٢٨١(» ضعيف سنن الرتمذي«، )١/٣٤١(» ضعيف سنن ابن ماجه« 
ُال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن مخس« -٦٩٨ ِّ مره فيام ُعن ع: َ

ـ وعن ِأفناه، وعن شبابه فيام أباله، وماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه، وماذا عمل فيام علم، 
 .»حبنا أهل البيت ـ

 ).٩٤٦(رقم ) ٢/٦٦٦ (»السلسلة الصحيحة«، )١٩٢٢(رقم ) ٤/٣٩٤(» السلسلة الضعيفة« 

َّأال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاإلمام « -٦٩٩ ّ ٍّ ُ ٍلذي عىل الناس راع ا ـ األعظم ـَ
 .»...َّوهو مسؤول عن رعيته

θ#) ﴿: قول اهللا تعاىل:  كتاب األحكام، باب)١٣/٧١٣٨(» فتح الباري«  ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§�9$# ’Í< 'ρé&uρ Í�ö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ
 .]٥٩: النساء [﴾

 
 : شجرة فدميت، فقالجِّأصابت إصبع النبي «: حديث -٧٠٠
 »ويف  سبيل  اهللا  ما  لقيت تهل أنت إال أصبع دمي«

ـ فحمل فوضع على سرير مرمول بخوص أو شريط، ووضع تحت «: وفيه زيادة
رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، فأثر الشريط في جنبه، فجاء عمر بن 

يا رسول اهللا، كسرى وقيصر : يبكيك؟ فقالما : الخطاب فبكى، فقال
أما : قال! واإلستبرقيجلسون على سرير من الذهب ويلبسون الديباج 



 
    

 .»ترضى أنّ لهم الدنيا ولكم اآلخرة؟ ـ
 .)٣٢٨٢( رقم )٧/٨٤٠(» السلسلة الصحيحة« 
 

 باب الترهيب من مساوئ األخالق
 

ـ ومنع فضل الماء، ومنع اإلرشاك باهللا، وعقوق الوالدين، : ّإن أكرب الكبائر« -٧٠١
 .»الفحل ـ

 .)٢١٧٣( رقم )٥/١٩٢(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ّالرشك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك عىل يشء إذا فعلته أذهب عنك صغار « -٧٠٢
ِاللهم إين أعوذ بك أن أرشك بك وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم، : ِّالرشك وكباره، تقول ُ ّ

 .»ـ تقولها ثالث مرات ـ
 .)٣٤٣٣( رقم )٣/٢٥٦(» ضعيف اجلامع الصغري« 

وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان، ّإذا حدث كذب، : من خالل املنافق« -٧٠٣
ـ ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أنه يكذب، وإذا وعد وهو 

 .»يحدث نفسه أنه يكذب، وإذا اؤتمن وهو يحدث نفسه أنه يخون ـ
 ).١٤٤٧(رقم ) ٣/٦٤٣(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

 .»ـ ال تقعوا فيه ـإذا مات صاحبكم فدعوه « -٧٠٤
 ).٢٨٥(رقم » السلسلة الصحيحة« 

ّال يدخل اجلنة عاق وال مدمن مخر وال منان « -٧٠٥  .»ـ وال ولد زنية ـّ
َّإهنا موضوعة وإن صحت فهي حممولة : هذه الزيادة منكرة، وقال ابن اجلوزي: :قال سامحة الشيخ ابن باز  

 .عىل أنه إذا سار بمسرية والديه
 ).٦٧٣(رقم ) ٢/٢٨٦(» ديث الصحيحةسلسلة األحا«، )١٠٤ص(، ٩٣: سورة املائدة» تفسري ابن كثري«

ّولد الزنا رش الثالثة « -٧٠٦  .»ـ إذا عمل بعمل والديه ـِّ
 ).٦١٢٩ (رقم) ٨٨٥ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»ـ وأشد الشتم الهجاء، والراوية أحد الشاتمين ـِّأربى الربا شتم األعراض، « -٧٠٧
 ).٨٤٥ (رقم) ١٠٧ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ّليس منا من غش « -٧٠٨  .»ـ أو ضره، أو ماكره ـًمسلام، ّ
 ).٤٩٣٦ (رقم) ٧١٢ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 



 
    

ًإن العبد ليتكلم بالكلمة ال يلقي هلا باال يرفعه اهللا هبا درجات، « -٧٠٩ ُ ـ وإنّ العبد ّ
 .»ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي لها باالً يهوي بها في جهنم ـ

 .)٥٣٩( رقم ) فام بعدها٢/٦٧(» السلسلة الصحيحة«، )١٢٩٩( رقم )٣/٤٦٥(» السلسلة الضعيفة« 

ُال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالثة أيام « -٧١٠ ـ إال أن يكون ممن ّ
 .»ال يؤمن بوائقه ـ

 .)٤٥ص(للشيخ مشهور حسن سلامن » كتاب اهلجر«، )٤١١٩(رقم » السلسلة الضعيفة« 

 .»ٍّليس لنبي أن يومئ، ـ اإليماء خيانة ـ« -٧١١
 .)٢٢٦٧( رقم )٥/٢٩٢(» اديث الضعيفةسلسلة األح« 

 .»يف النار ـ والخيانة ـاملكر واخلديعة « -٧١٢
 ).١٠٥٧(حديث رقم » السلسلة الصحيحة« 

ِّإن اهللا كتب عىل ابن آدم حظه من الزنا« -٧١٣ ّ  .»ـ اللمس ـوزنا اليد «: وفيه» ...ّ
 ).٧(رقم » ةاألسئلة اإلماراتي«: الشيخ األلباين يف رشيط 

 
 مكارم األخالقباب الترغيب في 

 
ـ وإنّ شر ما أعطي اإلنسان الخلق السيئ خري ما أعطي اإلنسان اخللق احلسن، « -٧١٤

 .»وما كرهت أن يعلمه الناس إذا عملته فال تعمله، في الصورة الحسنة ـ
 ).١٩٥٦(رقم ) ٤/٤٢٥(» السلسلة الضعيفة« 

 تستحِ فاصنع ما إذا مل: ّإن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل :ـ كان يقال ـ« -٧١٥
 .»شئت

 ).٤١٥٥ (رقم) ٦٠٦ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

 .»َّتورثوا اجلنان ـ واضربوا الهام ـأفشوا السالم وأطعموا الطعام « -٧١٦
، )٧٧٧( رقم) ٣/٢٣٧ (»اإلرواء«، )١٣٢٤ (رقم) ٣/٤٩١ (»سلسلة الضعيفةال«، )٣١٢ص(» ضعيف اجلامع« 
 ).١/٢٠٩(» لرتمذيضعيف سنن ا«، )٢/١١٢(» السلسلة الصحيحة«

 .»...ـ ثالثًا ـِّالدين النصيحة « -٧١٧
 .»داود أيبسنن «مسلم، والصواب أهنا يف  إىلُتعزى » ًثالثا«لفظة « 

ّمن ذب عن عرض أخيه رد اهللاُ عنه عذاب النار يوم القيامة« -٧١٨ وتال رسول اهللا  ـ» َِّ



 
    

(̂$ šχ%x.uρ ﴿: ج ym $oΨ ø‹ n=tã ç� óÇ nΣ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# ﴾ـ . 
 .مشهور حسن سلامن: عناية) ١(حاشية ) ٣/١٠٥١(» ب والرتهيبالرتغي« 
 

 كر والدعاءباب الذِّ
 

ـ املستهرتون يف ذكر اهللا، «: وما املفردون يا رسول اهللا؟ قال: ، قالوا»ِّسبق املفردون« -٧١٩
 .»يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافًا ـ

 .)٢٠١٦( رقم )٥/٢٨(» سلسلة األحاديث الضعيفة«  

ّأال أعلمك كلامت إذا قلتهن غفر اهللا لك «: جقال يل رسول اهللا :  قالاّعن عيل  -٧٢٠ ُ ـ ِّ
ّال إله إال اهللا العيل العظيم، : قل وإن كنت مغفورا لك ـ

ّال إله إال اهللا احلكيم الكريم، ال إله إال اهللا، سبحان رب السموات السبع ورب العرش  ِّ
عدد الذر خطايا ـ إذا أنت قلتهن وعليك مثل العظيم، احلمد هللا رب العاملني، 

 .»غفر اهللا لك ـ
 ).٢١٧٠ (رقم) ٣١٣ص(» ضعيف اجلامع الصغري«، )٤٥٥ص(» ضعيف سنن الرتمذي« 

وهو  ـ يحيي ويميتـ ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد : من قال« -٧٢١
ب، وكتبت له مائة حسنة وحميت عنه ّعىل كل يشء قدير يف يوم مائة مرة كان له عدل عرش رقا

ٌمائة سيئة، وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يميس، ومل يأت أحد بأفضل مما جاء  ًِ ُ
ٌبه إال أحد عمل أكثر من ذلك ّ«. 

 ).٣/١٦١(» صحيح سنن الرتمذي« 

ـ يحيي ويميت ـال إله إال اهللا، وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد : من قال« -٧٢٢
 .»ّ عىل كل يشء قدير، عرش مرات، كان له بعدل نسمةوهو

 ).٥٧٤٠ (رقم) ٨٢٨ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ًكان إذا استوى عىل بعريه خارجا إىل سفر كرب ثالثا ثم قال -٧٢٣ َّ ّسبحان الذي سخر لنا «: ً ُ
ِّهذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون ّ ُ ّ جيوشه  وجّوكان النبي «: احلديث، وفيه» ...ُ

َّإذا عملوا الثنايا كربوا وإذا هبطوا سبحوا،  َّ
 .»ـ فوضعت الصالة على ذلك ـ



 
    

 ).٢(حاشية ) ٢٢٧٩(رقم ) ٤/٢٨٣(» جامع األصول«، )١/٢٥٤(» ضعيف أيب داود« 

ًإين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد، لو قال« -٧٢٤ . »أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: ّ
Β̈$ ﴿ :جـ فتال رسول اهللا  Î) uρ y7̈Ζ xî u”∴tƒ z ÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹ Ïè tGó™ $$sù «! $$Î/ ﴾ـ . 

 .)٣٣٠٣( رقم )٨٨٩-٨٨٨/ القسم الثاين٧(» السلسلة الصحيحة« 

ّإن اهللا قسم بينكم أخالقكم كام قسم بينكم أرزاقكم، وإن اهللا يعطي الدنيا من حيب « -٧٢٥ ُ ّ ّ
ّومن ال حيب، وال يعطي اآلخرة إال من أحب، فمن ضن ّ ُ باملال أن ينفقه، وخاف العدو أن ُّ

ُجياهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، : ُ
 .»ـ فإنهن مقدمات مجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات ـواهللا أكرب، 

 .)٣٢٦٤(قم  ر)٢/٧٨٨ القسم ٧(، )٢٧١٤(رقم ) ١/٤٨٢ القسم ٦ (»السلسلة الصحيحة« 

ِّيا مرصف القلوب ارصف قلبي إىل طاعتك « -٧٢٦  .»ـ وطاعة رسولك ـُ
 ).١/٤٦(» االحتجاج بالقدر« 

ّاللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، « -٧٢٧ َّ ومن فتنة ، ـ ومن بوار األيم ـَّ
 .»املسيح الدجال

 ).١٦٥١ (رقم) ٤/١٥٢(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ّثنتان ال تردان « -٧٢٨ ّأو قلام تردان ( ُ ُ الدعاء عند النداء، وعند البأس حني يلحم بعضهم ): ّ
 .»ـ ووقت المطر ـًبعضا، 

 .)٣٦ص(لعمرو عبداملنعم » بدع الدعاء«، )١/٢٥٠(» ضعيف أيب داود«، )١/٢١٢(» املشكاة« 

ُما من رجل يدعو اهللاَ إال استجيب له، فإما أن يعجل له يف الدنيا، وإما أن يدخر له « -٧٢٩ ُ ّ يف ُ
ما  ـ وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ـاآلخرة، 

: يا رسول اهللا، وكيف يستعجل؟ قال: قالوا. »ُمل يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل
ِّدعوت ريب فام استجاب يل: يقول« ُ«. 

 ).٣/١٨٨(» صحيح سنن الرتمذي« 

ّال آتاها إياه ما مل ًيسأل اهللا مسألة إ ـ يرفع يديه حتى يبدو إبطه ـٍما من عبد « -٧٣٠
 .»يعجل

 ).٣/١٨٨(» صحيح سنن الرتمذي« 

ُاللهم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا :ـ قولوا ـ« -٧٣١ َّ«. 



 
    

 ).٤١١٨ (رقم) ٦٠٠ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ٌّاللهم إنك عفو : قويل« -٧٣٢ ِّحتب العفو فاعف عني ـ كريم ـَّ ُ ُّ«. 
 .)٣٣٣٧( رقم )٧/١٠١١(» السلسلة الصحيحة« 

 .»ـ والولد ـ املنظر يف املال واألهل وسوء... « -٧٣٣
: انظر. َّ، وجود سامحة الشيخ ابن باز إسناد النسائي)٨/٢٤٠(» سنن النسائي«احلديث عند مسلم بدوهنا،  
 .»ّالفوائد اجللية من دروس الشيخ ابن باز العلمية«

 .»مثل العافية، فاسألوا اهللا العافية ـ بعد كلمة اإلخالص ـمل تؤتوا « -٧٣٤
 ).٤٧٥٦ (رقم) ٦٨٥ص(» اجلامع الصغريضعيف « 

ًإذا أحب اهللاُ عبدا ابتاله « -٧٣٥  .»ـ ليسمع تضرعه ـَّ
 .)٢٢٠٢( رقم )٥/٢٢٧(» سلسلة األحاديث الضعيفة« 

ُاللهم أحيني مسكينا، وتوفني مسكينا، واحرشين يف زمرة املساكني، « -٧٣٦ ً ًُ ّ ـ وإنّ أشقى َّ
 .»ة ـاألشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخر

 .)٨٦١( رقم )٣/٣٥٨(» اإلرواء«، )١/٣٥٥(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ُال يقوهلا أحد حني يميس «: وفيه... االستغفارِّسيد  -٧٣٧ قبل أن  ـ فيأتي عليه قدر ـٌ
ّيصبح إال وجبت له اجلنة ُ...«. 

 .)١٧٤٧( رقم )٤/٣٢٨(» السلسلة الصحيحة« 

أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، َّاللهم بك أصبحنا، وبك «: يقول إذا أصبحكان  -٧٣٨
َّاللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك «: وإذا أمسى قال. »ـ المصير ـوإليك 

 .»ـ النشور ـنموت، وإليك 
 ).٢٦٢(رقم » السلسلة الصحيحة«، )٧/٣٣٠(» داود أيبهتذيب سنن « 

ِّوأعوذ بك من رش ما يف هذه الليلة ورش ما بعدها، رب أعو... « -٧٣٩ ِّ ذ بك من الكسل ِّ
 .»...ـ الكفر ـومن سوء 

 ).٤٩٠٦(ما يقول إذا أصبح، حديث : باب» سنن أيب داود« 

جيري اإلنس من : يعني اجلنِّي يف قوله. »صدق اخلبيث«: اّحديث أيب بن كعب  -٧٤٠
ّاجلن آية الكريس ـ آية الكرسي التي في سورة البقرة من قالها ... «: وفيه. »ّ

بح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى حين يمسي أجير منا حتى يص
 .»يمسي ـ



 
    

 .)٣٢٤٥( رقم )٧/٧٤٣(» السلسلة الصحيحة« 

ُإذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة ثم يقول« -٧٤١ ُاللهم إين أستخريك : َّ َّ
َبعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال ُ ُُ ُ ِ ِ ُ أقدر، وتعلم وال ِ ُ ِ

ٌعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديني ومعايش وعاقبة أ ّ ُ َّ ُ ّ
ٌّيف عاجل أمري وآجله، فاقدره يل، وإن كنت تعلم أن هذا األمر رش يل يف ديني : أمري، أو قال ّ ُ ُ ُ

ومعايش وعاقبة أمري، 
ِّعاجل أمري وآجله، فارصفه عني وارصفني عنه، وا: أو قال َّقدر يل اخلري حيث كان ثم ُ َ

ِّويسمي حاجته، ـ وال حول وال قوة إال باهللا ـِّرضني به،  ُ«. 
 ).٢٣٠٥(رقم » السلسلة الضعيفة«
ُأكل طعامكم األبرار، وصلت عليكم املالئكة، وأفطر عندكم الصائمون، « -٧٤٢ ُ َّ َُ

 .»ـ وذكركم اهللا فيمن عنده ـ
) ١٧١-١٧٠ص(لأللباين » آداب الزفاف«، )٨٤(رقم ) ١٢٣ص(للذهبي، حتقيق األلباين » ّخمترص العلو«

 ).١(حاشية 

 .»ـ الرحمن الرحيمـ  بسم اهللا«: يف البسملة عند الوضوء واألكل والرشب -٧٤٣
 ).٣٤٤حديث / ١(» السلسلة الصحيحة« 

َّبسم اهللا، توكلت عىل اهللا، ال حول وال قوة إال باهللا، اللهم «: كان إذا خرج من بيته قال -٧٤٤ ّ ّ ُ ّ
َّوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو جيهل عيل، إين أع َ َُ َ ُ َ ُ َ َُ ّ َّ ِ ِّ َّ ِ َ

 .»ـ أو أبغي أو يبغى علي ـ
 ).٤٣٨١ (رقم) ٦٣٥ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ًإذا خرج الرجل من بيته أو أراد سفرا فقال« -٧٤٥ ُتوكلت عىل  ـ حسبي اهللا ـبسم اهللا : ُ ّ
 .»...اهللا

 .)رسالة ماجستري ( حممد بن تركي الرتكي : ، حتقيق)١١٤ص(للمحاميل» الدعاء« 

ُاللهم كام حسنت خلقي فحسن خلقي« :ـ كان إذا نظر في المرآة قال ـ -٧٤٦ ُ َ َِّ َّ َّ«. 
 ).٧٤(رقم ) ١/١١٣(» إرواء الغليل« 

َما أنعم اهللاُ عىل عبد نعمة فحمد اهللا عليها إال كان ذلك احلمد أفضل من « -٧٤٧ ًُ َّ ِ ٍ ِّتلك النعمة َ
 .»ـ وإن عظمت ـ



 
    

 ).٥٠٢٥ (رقم) ٧٢٦ص(» ضعيف اجلامع الصغري« 

ـ وأعوذ بك اللهم من صفقة خاسرة ومن يمين «: حديث دعاء السوق، وفيه -٧٤٨
 .»فاجرة ـ

 .األلباين: ، حتقيق)٢٢٩ص (البن تيمية» ِّالكلم الطيب« 

ُاللهم أهله علينا باألمن واإليامن، والسالم واإل«: حديث -٧٤٩ َّ ِ ـ غير ضالين وال سالم، َّ
 .»مضلين، ربي وربك اهللا ـ

 .حاشية) ٣٧٦(رقم ) ١/١٦٥(عاصم  أيبالبن » كتاب السنة« 

ِكان إذا أيت بباكورة الثمرة وضعها عىل عينيه ثم عىل شفتيه « -٧٥٠ اللهم كما أريتنا : ـ وقالُ
 .»ّ ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيانأوله فأرنا آخره ـ

 ).٤٣٢٣ (رقم) ٦٢٨ص(» غريضعيف اجلامع الص« 

َاللهم قني عذابك يوم : ِّكان إذا أراد أن ينام وضع يده حتت خده األيمن، ويقول« -٧٥١ َّ
َتبعث عبادك   .» ــ ثالث مرارُ

» داود أيبضعيف سنن «، )٢٧٥٤( رقم ) وما بعدها٥٨٤القسم األول، ص/٦ (»سلسلة الضعيفةال« 
)١/٤٩٦.( 

مل ينقلب  هللا تعالى حتى يدركه النعاس ــ وذكر اًمن آوى إىل فراشه طاهرا « -٧٥٢
ّساعة من الليل يسأل اهللاَ شيئا من خري الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه ّ ً ُ ً«. 

 ).١/٨٢(» ِّالكلم الطيب« 

ّ يعلمنا كلامت نقوهلن عند النوم من الفزعجرسول اهللا كان  -٧٥٣ ٍُ بسم اهللا، أعوذ بكلامت «: ِّ
ِّاهللا التامة من غضبه وعقابه ومن رش ـ . » عباده، ومن مهزات الشياطني وأن حيرضونّ

فكان عبداهللا بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن 
 .كان منهم صغيرا ال يعقل أن يحفظها كتبتها له فعلقها في عنقه ـ

 ).٢٦٤(رقم » السلسلة الصحيحة« 

ُّكان إذا رأى ما حيب قال -٧٥٤ : وإذا رأى ما يكره قال. » الصاحلاتُّتتمبنعمته ُاحلمد هللا الذي «: ُ
 .»ـ رب أعوذ بك من حال أهل النار ـِّاحلمد هللا عىل كل حال، «

 ).٣/١٨٥(» صحيح سنن الرتمذي« 

ًمن نزل منزال فقال « -٧٥٥  .»...أعوذ بكلامت اهللا : ـ ثالثًا ـِ
 .مسلم، والصواب أهنا عند الرتمذي إىلُتعزى »  ـثالثًاـ «لفظة  



 
    

ُاهللا وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن سبحان : من قال« -٧٥٦ َّ
ٍال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقاهلا يف جملس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه،  ِ

ًومن قاهلا يف جملس لغو كانت كفارة له،   .»ـ يقولها ثالث مرات ـٍ

 ).٨١(حديث رقم ) ١/١٠٧(» السلسلة الصحيحة« 

 

 متفرقات

 

َبايعت رسول اهللا «: لصامت ريض اهللا تعاىل عنهُقال عبادة بن ا -٧٥٧ ـ ليلة العقبة ـ جُ
ًأبايعكم عىل أال ترشكوا باهللا شيئا، وال ترسقوا، «: يف رهط فقال ُِ ّ ُ

َوال تقتلوا أوالدكم ـ وال تشربوا ـوال تزنوا،  ُ...«. 

 ).٢(حاشية ) ١/٢٥١(» جامع األصول«، )١/٨٤(» فتح الباري«

ّسموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقوليطوي اهللا ال«: زيادة -٧٥٨ أنا امللك، : ّ
ّأين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ ثم يطوي األرضني السبع ثم يأخذهن  ِّ ثم  »ـ بشماله ـَّ

 .»...يقول

» فتح الباري«، )٢١٦ص(للقرطبي » التذكرة«، )٧٠٦( رقم )٣٢٤ص(للبيهقي » األسامء والصفات« 
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